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مقدمة
كلمة ف�صيلة الدكتور/  عبد اهلل بن عبد العزيز امل�صلح
 الأمني العام للهيئة العاملية للإعجاز العلمي يف القراآن وال�صّنة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
اإخواين واأخواتي :

مجهور اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة .. يف العامل أمجع ..

أحييكم بتحية اإلسالم؛ فالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.. وبعد 

املشارق  من  عاملنا  يف  والسّنة   القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  بشأن  االهتامم  أهل  تداعى  فقد 
رابطة  أروقة  وضمتهم  الرشيف  املكي  احلرم  ظالل  وحتت  الكعبة  محى  يف  والتقوا  واملغارب 

اإلسالمي لتنبثق من هذا اللقاء اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسّنة.

إهنا العلم؛ وهل يردُّ العلَم إال من سفه نفسه.

إهنا اليقني؛ وهل يصد عن اليقني إال من ريض اجلهل له قرينًا.

إهنا النظر املتأمل  يف اآليتني املتألقتني الثابتتني : 

اآلية املنظورة واآلية املسطورة.
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آية يف الكون واإلنسان واحلياة يف دقتها املذهلة وانتظامها يف هذا امللكوت الرحب .. املسبح 
بحمد ربه، وآية يف هذا الكتاب.

 والسّنة حدثتنا عن هذه احلقائق يف توافق تام وانسجام بديع مع كونه قد تنزل يف زمن مل يكن 
يف مقدور البرش وال يف علمهم معرفة به وال إحاطة بتلك احلقائق.

إهنا احلجة البالغة الدالة عىل أن من خلق األكوان هومن أنزل القرآن.

إن رسالة هذه اهليئة أن تبني هذه احلقيقة الناصعة وأن تكون قنطرة للتواصل العلمي نحقق 
من خالهلا خدمة اإلنسانية يف البحث عام ينفع الناس ويمكث يف األرض ولنثبت للعامل أن 
ديننا دين علم ومعرفة يبحث عن احلق ويدعوإىل اإلبداع والتقدم واألخذ بأسباب الرقي 
فيها  العلم  ويصري  العدل  يسودها  كريمة  إنسانية  حياة  أجل  من  احلضارة  وصناعة  املادي 
خادمًا للناس معينًا هلم ال معول هدم وسبب دمار وبذلك يصبح الناس مجيعًا يف أمن وأمان 
ْم َأْجرًا  اِت َأنَّ هَلُ احِلَ ِذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ ُ امْلُْؤِمننَِي الَّ تِي ِهَي َأْقَوُم َوُيَبرشرِّ ﴿ إِنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َيِْدي لِلَّ

َكبرِيًا  ﴾ )اإلرساء: 9(. 

اأما اأنتم معا�صر العلماء والباحثني.. 

يا من حترصون عىل التواصل مع اهليئة التي هي بكم ولكم ومنكم وإليكم؛ لكم مني ومن 
والسّنة  القرآن  يف  العلمي  لإلعجاز  العاملية  اهليئة  يف  واإلداريني  والباحثني  العلامء  إخويت 
الشكر والعرفان بالفضل ومل ال يكون ذلك كذلك وأنتم شهود اهلل عىل ربوبيته وألوهيته 
َقائاًِم  اْلِعْلِم  َوُأْوُلوا  َوامْلاَلئَِكُة  ُهَو  إاِلَّ  إَِلَه  َأنَُّه ال  اهلُل  َشِهَد  نعامئه ﴿  وأسامئه وصفاته وعظيم 

ِكيُم ﴾ )آل عمران  : 18(. بِاْلِقْسِط ال إَِلَه إاِلَّ ُهَو اْلَعِزيُز احْلَ

العلامء  من  جتمع  التي  والسنة  القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  جامعة  هي  التي  اهليئة  هذه  إن 
صفوهتم ومن الباحثني أعالهم رتبة يف بحوث اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة وعندها 
نبينا  وسنة  قرآننا  شؤون  املهم من  الشأن  هبذا  العاملة  العلمية  الكفاءات  تلتقي  رحاهبا  ويف 
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املنهج السوي واملنهل الروي  حممد صىل اهلل عليه وسلم لندعوكل قادرعىل السري يف هذا 
ينفع  مما  واألحياء  واحلياة  الكون  يف  اهلل  أودع  ملا  واكتشافًا  للحقيقة  وإظهارًا  للحق  إعالًء 
الناس ويكشف نعامء اهلل علينا التي استودعها يف ملكوته الرحب ) ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما يِف 
ٍء َعِليٌم ( )البقرة : 29(.  اُهنَّ َسْبَع َساَمَواٍت َوُهَو بُِكلرِّ َشْ اَمِء َفَسوَّ اأَلْرِض مَجِيعًا ُثمَّ اْسَتَوى إىَِل السَّ

لقد األزمت الهيئة العاملية للإعجاز العلمي يف القراآن وال�صنة نف�صها مبقت�صى املنهج 
العلمي و�صوابط البحث يف الإعجاز العلمي يف القراآن وال�صنة ما ميكن اأن جنمله يف 

الآتي:

جتاوز الفرضية والنظرية وختطى هذه املرحلة إىل مرحلة احلقيقة العلمية التي ال تقبل . ١
النقض وال التغيري. 

وجود الداللة الظاهرة عىل تلك احلقيقة يف كتاب اهلل أوما صح من سنة رسول اهلل . ٢
صىل اهلل عليه وسلم. 

الربط بني هذه احلقيقة وداللة النص بأسلوب ميرس وسهل. . ٣

أن تكون تلك الداللة وفق مفهوم العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. . ٤

أن ال نبحث يف األمور الغيبية التي اختص اهلل نفسه بعلمها والتي آمنا هبا وصدقنا . ٥
بمقتضاها. 

عن . ٦ صحت  التي  باآلثار  ثم  الصحيحة  بالسنة  ثم  بالقرآن  القرآن  تفسري  يكون  أن 
سلف هذه األمة ثم بداللة اللغة العربية التي تنزل هبا القرآن الكريم. 

ما سبق من  العلمي - وكذلك  التفسري  أثريت حول  التي  الشبهات  أن  هنا  نبني  أن  ونود 
الرتدد بشأن اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة -  إنام هي عند التحقيق مْنصبَّة يف جمملها 
عىل البحوث غري املنضبطة بضوابط البحث يف اإلعجاز املذكورة آنفًا؛ حيث وقع أصحاهبا 
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إال  متثل  ال  البحوث  تلك  مثل  بأن  علاًم  املقررة؛  الضوابط  بعض  عن  أوالغفلة  الترسع  يف 
حاالت قليلة ومرفوضة، لذلك فإن اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة عندما 
تنظر يف بحث من البحوث تضعه يف مكانه عىل حسب قربه من حتقيق ما يشرتط يف البحوث 

أوُبعده عن تلك الرشوط والقواعد..  

تلك  لنرش  وعوائق  ومتاعب  صعوبات  من  نالقيه  وما  املجال  هذا  يف  البحث  معاناة  إن 
القضايا يذهب أثرها وينقشع غبارها عندما نرى عيانًا آثار وثامر بحوث اإلعجاز العلمي 
هذا  يسلكوا  كي  الباحثني  هلمم  حتفيزًا  منها  بعضًا  نذكر  أن  بنا  وجدير  والسنة،  القرآن  يف 

الطريق وينرصوا دين اهلل من خالله؛ ومن أمهها:

األثر البالغ الذي ترتكه يف قلوب املسلمني، والذي يرتجم بزيادة اليقني عندهم لدى . ١
النبي  لســان  وعىل  الكريم  القرآن  يف  وردت  ألهنا  الباهرة؛  احلقائق  هبذه  معرفتهم 
للتمسك  األمي حممد بن عبد اهلل عليه الصالة والسالم، وهكذا فإهنا خري حمرض 

بالقرآن والسنة واالهتداء هبام. 

إن . ٢ حيث  املحمدية؛  الرسالة  بصحة  التشكيكية  األفكار  عىل  الدامغ  العلمي  الرد   
عرض تلك احلقائق التي جاءت يف القرآن الكريم أوأخرب عنها نبي أمي يف زمن ال 
يوجد فيه تقدم علمي كام أنه ال توجد يف املجتمع وكذا البيئة التي عاش فيها  أية أثارة 
من علم  يف تلك امليادين الكونية؛ ولذلك فهذا اإلعجاز العلمي يعترب جمااًل خصبًا 
إلقناع املنصفني من العلامء بربانية القرآن الكريم وصدق رسول اهلل حممد بن عبد اهلل 

صىل اهلل عليه وسلم. 

العلم حقًا؛ . ٣ الدين اإلسالمي هودين  الرد العميل املقرتن بالربهان الساطع عىل أن   
والتنويه  – والرتغيب يف حتصيله  بالعلم  عليه وسلم  اهلل  الرسول صىل  إشادة  فمع 
األرسار  من  كثري  إىل  وأشار  العلمية  احلقائق  من  كثريًا  ذكر  فقد   - العلامء  بفضل 
الكونية مما هوموضوع العديد من التخصصات يف آفاق الكون ومل يستطع أحد إىل 
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اآلن أن يثبت وجود تعارض بني أي داللة كونية واردة يف القرآن الكريم أوحديث 
رشيف صحيح مع ما استقر من احلقائق العلمية اليوم وأنى له ذلك. 

البحث . ٤ مسرية  يتابعوا  كي  املسلمني  هلمم  حمرض  خري  يعترب  العلمي  اإلعجاز 
املعريف،  والتقدم  العلمية  الكشوف  وسائل  من  ذلك  وغري  واملقارنة  والتجريب 
العلمي يف  ويف الوقت نفسه فإن ذلك يفيض إىل توسيع دائرة شواهد  اإلعجاز 

القرآن والسنة. 

هذا اإلعجاز العلمي يعترب قناة آمنة ترفد بقية قنوات الدعوة  إىل اهلل يف هذا العرص . ٥
الذي هوعرص العلم؛ والذي يتتبع أسباب دخول كثري من الناس يف اإلسالم - ممن 
كانوا نصارى أوبوذيني أويود - جيد بحق أن فريقًا منهم قد ابتدأ سريه يف الطريق إىل 

احلق من خالل معاينة لطائف اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة. 

وال شك أن ظاهرة الرجوع إىل دين اإلسالم من قبل الذين كانوا قدمًا  من الشاردين . ٦
الغافلني، وأيضًا إسالم غري املسلمني؛ كل ذلك أثمر مع ازدياد يقني املسلمني بدينهم 
رجوعًا حلالة العزة يف نفوس أبناء األمة اإلسالمية  بعد الكبوة التي حصلت هلم عقب 

سقوط اخلالفة اإلسالمية وهيمنة الدوائر االستعامرية عليهم. 

وهذا كله يذكرنا باحلقيقة التي ال تتخلف أبدًا؛ والتي أخربنا عنها  رسول اهلل صىل . ٧
اهلل عليه وسلم بقوله: ) ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون عىل احلق ظاهرين عىل من 
خذهلم  أومن  خالفهم  من  ال يرضهم   الدجال   املسيح  آخرهم  يقاتل  حتى  ناوأهم 

حتى يأيت أمر اهلل (.

إننا يف هذه اهليئة العاملية نعلنها دعوة عالية عاملية جادة  للعلامء والباحثني واملهتمني بمجال 
اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة  أن يشاركونا بعلمهم وبرأيم وبنصحهم فنحن وإياهم 
رشكاء يف هذا الطريق، وإلخواننا الذين يسكنون ديار الغربة خارج العامل اإلسالمي دعوة 
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خاصة أن يكونوا دعاة هلل يف تلك الديار باستخدام هذه الوسيلة الدعوية املؤثرة مستفيدين 
من أبحاث حمققة مدققة، آملني أن نصل مع اجلميع إىل أن تكون اهليئة العاملية درة العاملني 

يف هذا املجال وجوهره ...

هذه دعوة لأن جنعل من الهيئة العاملية للإعجاز العلمي التي تاأ�ص�صت يف موطن تنزل 

عليه  اهلل  �صلى  نبيه  و�صنة  اهلل  كتاب  مائدة  على  بكم  يجمعنا  رحبًا  مكانا  الوحي 

و�صلم ..

فيا مع�صر الإخوة والأخوات كونوا اأن�صار اهلل يف هذه امل�صوؤولية..

واهلل ويل التوفيق ،،،



أواًل :
محور الفلك وعلوم الفضاء



المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة



المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

ظاهرة ال�ضراب بين العلم وحقائق 
الكتاب 

بقلم: ح�صن يو�صف �صهاب الدين



قال اهلل �صبحانه وتعالى:

ْمآُن َماء َحتَّى إَِذا َجاءُه مَلْ جَيِْدُه َشْيًئا َوَوَجَد  َسُبُه  الظَّ اٍب بِِقيَعٍة  َيْ ْم َكرَسَ ِذيَن َكَفُروا َأْعاَمهُلُ ﴿ َوالَّ

يُع احْلَِساب }39{ ﴾. ] سورة النور[.  اُه ِحَساَبُه َواهللُ  رَسِ اهلَل ِعنَدُه َفَوفَّ

السراب عند المفسرين األوائل

اهلّل تعاىل للكفار الذين يسبون أهنم عىل شء من األعامل واالعتقادات.  هذا مثل رضبه 
فمثلهم يف ذلك كالرساب.

والرساب: ما يرى نصف النهار يف اشتداد احلر، كاملاء يف املفاوز يلتصق باألرض. واآلل 
الذي يكون ضحاًل كاملاء إال أنه يرتفع عن األرض حتى يصري كأنه بني األرض والسامء. 
وسمي الرساب رسابًا ألنه يرسب رسوبًا، أي جيري كاملاء}1{، والنرسابه يف مرأى العني.

}2{. ويقال: رسب الفحل أي مىض وسار يف األرض. وال يكون الرساب إال يف األرض 
القيعة واحلر فيغرت به العطشان. 

قال الشاعر:

فلام كففنا احلرب كانت عهودهم ***  ملع رساب بالفال متألق

اَب: وقال ذوالرمة يصف الرسَّ

ِة اهُلوج ُقد َأْحيانًا، وَيْطُرُده ***  َنْكباُء َظْمَأى، من الَقْيِظيَّ ِري، َفرَيْ جَيْ

فيه  يكن  ، ومل  انبسط من األرض واتسع  ما  والقاع  القاع، مثل جرية وجار،  والقيعة مجع 
ومجعه  املاء،  فيه  يستقر  الذي  املنخفض  املوضع  القاع  وأصل  الرساب.  يكون  وفيه  نبت، 
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قيعان. وقال اجلوهري: القاع املستوي من األرض.

وقال الشاعر عدنان مردم :

والناُس أحالُم الرساِب بقيعٍة   ***   تطوى كرجِع صدًى يرنُّ بواِد }3{.

ْمآُن ﴾، فعل )حسب(: يدل عىل أن اليشء الذي حتسبه موجود،  َسُبُه  الظَّ ويف معنى: ﴿ َيْ
هويف احلقيقة ليس كذلك، فهوغري موجود حقيقة. وبالتايل فهومناقض ملا ترى. والظمآن: 
َظَمًأ  َيْظَمُأ  فالن  ظِمَئ  وقد  الَعْطشاُن.  ْمآن:  والظَّ ه.  هوَأشدُّ الزجاج:  وقال  العطشان.  أي 
إِذا اشتدَّ َعَطُشه. وهوَظِمٌئ وَظْمآُن، واأُلنثى َظْمَأى وقوم ِظامٌء َأي ِعطاٌش، ورجل ِمْظامٌء 

ِمعطاٌش، وَظِمَئ إىِل لِقائه: اْشتاَق.}4{. 

قال الكميت:

َعْت  ***  َنواِزُع، من َقْلبِي، ِظامٌء، وَأْلُبُب إَِلْيُكم َذوي آِل النبيرِّ َتَطلَّ

امء للنَّواِزِع، وَأْظَمْأُته: َأْعَطْشُته. استعار الظرِّ

فيكون املعنى: إذا رأى الرساب من هوحمتاٌج إىل املاء، سيقصده ليرشب منه؛ ألنه عىل حد 
علمه ماء يرشب، فلام انتهى إليه }مل جيده شيئًا{، فكذلك الكفار، يعولون عىل ثواب أعامهلم، 

فإذا حاسبهم اهلّل سبحانه وتعاىل يوم القيامة عليها مل جيدوا منها شيئًا، كام قال اهلل تعاىل: 

﴿ َوَقِدْمَنا إىَِل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباًء َمْنُثوًرا ﴾.]الفرقان: 23[. كام مل جيد صاحب 
الرساب إال أرضًا ال ماء فيها.}6،5{.

وقال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يف احلديث الطويل: ﴿.. فيدعى اليهود فيقال 
فيقال كذبتم ما اختذ اهلل من صاحبة وال  ابن اهلل  هلم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزير 
النار  إىل  فيحرشون  تردون  أال  إليهم  فيشار   ، فاسقنا  ربنا  عطشنايا  قالوا  تبغون  فامذا  ولد 
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كأهنا رساب يطم بعضها بعضًا فيتساقطون يف النار....  ﴾.}7{. ومنه فالرساب كام فهمه 
السلف الصالح ، وعلامء اللغة العربية أنه فيام ال حقيقة له.

اب أْكَذُب ِمْن َيْلَمع.}8{.  َ وكان يرضب به املثل ليدل عىل الكذب فيقال: الرسَّ

وقال الشاعر:

وإنك والتامس األجر بعدي *** كباغي املاء يتبع الرسابا. }9{.

فالرساب يف احلقيقة خدعة برصية ، يسبه الرائي ماء ال وجود له.

السبق العلمي لدراسة ظاهرة السراب:

 كان السبق يف دراسة هذه الظاهرة إىل علامئنا املسلمني الكبار وعىل رأسهم صاحب كتاب 
املناظر يف البرصيات العامل املسلم احلسن ابن اهليثم البرصي الذي كان رائدًا يف هذا املجال 

وكان أول من أعطى تفسريًا هلذه الظاهرة بشكل علمي وفيزيائي.

 تفسير السراب من الناحية العلميـة

املسلامت  إحدى  اخلواص  ومتوحدة   ، مستقيمة  خطوط  هيئة  عىل  الضوء  انتشار  يعترب 
الشفاف واملتجانس،  وموحد  بالوسط  ينترش الضوء  البرصيات، حيث  األساسية يف علم 
اخلواص عىل هيئة خطوط مستقيمة طاملا مل يعرتضه عائق ، ويتميز الوسط البرصي بوجود 
زاد  فكلام  الوسط،  هبذا  الضوء  رسعة  يقيس  الذي  االنكسار  معامل  عليه  يطلق  معامل 
االنكسار  معامل  ويتوقف  صغرية.  بالوسط  الضوء  انتشار  رسعة  كانت  كلام  املعامل  هذا 
للهواء عىل كثافته وبالتايل عىل درجة حرارته، فكلام زادت كثافة اهلواء كلام انخفض معامل 
تكون  عندما  وهويدث  اهلواء.  يف  الضوء  النكسار  نتيجة  الرساب  ويتكون  االنكسار، 
طبقات اهلواء القريبة من سطح األرض أقل كثافة من طبقات اهلواء األعىل. فعندما تسطع 
سطح  حرارة  درجة  ترتفع  املرصوفة  الطرق  أوعىل  الصحراء  يف  الصيف  أيام  يف  الشمس 
فتتمدد،  املالمسة والقريبة من سطح األرض  اهلواء  ، وترتفع درجة حرارة طبقة  األرض 
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انكسار  معامل  يزداد  وبذلك  انكسارها،  ومعامل  الضوئية  كثافتها  وكذلك  كثافتها  وتقل 
اهلواء تدرجييا كلام ارتفعنا إىل أعىل حيث يربد اهلواء.

تعريف ظاهرة السراب :

هي  خدعة برصية )ضوئية( حتدث نتيجة ظروف البيئة املحيطة من اشتداد درجة احلرارة، 
واألرض املستوية ، واختالف يف معامل االنكسار، مما جيعلها يف حالة توهج شديد حيث 
تبدوكاملاء الذي يلتصق باألرض ليعكس صورا ومهية لألجسام وكأهنا منعكسة عن سطح 
مرآة كبري، وترجع تسمية الرساب عند العرب إىل رسب املاء أي جرى وسار، أما التسمية 

اإلنكليزية هلذه الظاهرة فتعود إىل كلمة mirage وتعني املرآة باللغة الفرنسية.

اأنــــواع ال�ضـــــراب :

)1( - ال�صراب ال�صفلي 

ال�صراب ال�صحراوي :

يدث هذا النوع يف الصحراء نتيجة احلرارة الشديدة التي تنعكس عن رماهلا مما جيعلها يف 
حالة توهج شديد ليأخذ شكل سطح مائي أمام عني الناظر )املسافر( فيعكس صورًا عديدة 
الساخنة  اهلواء  طبقة  كثافة  بأن  ذلك  ويفرس  أمامه،  املمتدة  للمسافة  انعكاسًا  متثل  ومهية 
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القريبة من األرض تكون أقل من الطبقات األعىل منها مما جيعل الضوء املنعكس عن هذه 
املنطقة يصاب بدرجة من التقوس ، واالنحناء جتعله يرتد عنها إىل أعىل فيبدولعني الناظر 
شدة  بسبب  هناية  ماال  إىل  أمامه  يمتد  اهلادئ  املاء  صفحة  عليه  ينعكس  مرآة  سطح  وكأنه 

احلرارة بدليل أنه كلام اقرتب منه ابتعد عنه. }10{.

ال�صراب يف املدن : 

باإلسفلت  واملعبدة   ، املبلطة  الطرق  عىل  وخاصة  املدن  يف  الرساب  من  النوع  هذا  يدث 
التي تسخن بشدة حتت تأثري أشعة الشمس ، وبفضل لوهنا األسود فيبدوسطح الطريق من 
بعيد وكأنه مغطى بربكة من املياه ، ويعكس األجسام البعيدة ، وبذلك يدرك الناظر أن هذه 
الظاهرة خدعة برصية ؛ ألنه كلام اقرتب منها ابتعدت عنه ، وتبقى املسافة ثابتة بني الربكة 

اخلادعة وعينه.

 )2( – ال�صراب اجلانبي :  

أحد  أتى عىل وصفه  الشمس، وقد  بتأثري  الساخنة  العمودية  وهوانعكاس ألحد اجلدران 
املؤلفني الفرنسيني  حني الحظ عند اقرتابه من سور القلعة أن اجلدار املسطح للسور بدأ 
يلمع فجأة مثل املرآة وقد انعكس فيه املنظر الطبيعي بام فيه األرض ، والسامء ، وعند اقرتابه 
عدة خطوات إىل األمام الحظ نفس التغيري قد طرأ عىل اجلدار اآلخر للسور ، وبدا له وكأن 
السطح الرمادي غري املنتظم قد حتول إىل سطح ملاع ، وكان يوما شديد احلر أدى إىل تسخني 
االنكسار،  معامالت  اختالف  وبالتايل  اهلواء  طبقات  بني  الكثافة  واختلفت  بشدة  اجلدار 

وهذا السبب الفيزيائي لرؤية اجلدار يلمع.
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والسبب الفيزيائي للرساب السفيل واجلانبي : يكون اهلواء باحلاالت الثالث السابقة أسخن 
بالقرب من األرض ، ومعامل االنكسار ضعيفًا مما جيعل الضوء يسري برسعة أكرب، وتنحني 
أشعة الضوء إىل األعىل ، لذا نرى انعكاس السامء أوجسم بعيد عىل األرض كام لوكان هناك 
ماء ، وما يدث يف هذه احلالة ليس جمرد انعكاس بل ما يسمى بلغة الفيزياء )االنعكاس 
الكيل(، ولكي يدث هذا االنعكاس جيب أن يكون الشعاع الداخل يف طبقات اهلواء مائاًل 
أكثر من امليل الذي هوعليه ، وفيام عدا ذلك ال تتكون لديه )الزاوية احلرجة( لسقوط الشعاع 
التي ال يدث بدوهنا انعكاس كيل ، ولكي يدث هذا االنعكاس جيب أن تكون طبقات 
اهلواء  التي تقل عنها كثافة، وتتحقق هذه احلالة بوجود  الطبقات  الكثيفة  أعىل من  اهلواء 
املتحرك حيث ال تتحقق بدونه، وعند االقرتاب من الرساب تزداد قيمة الزاوية املنحرصة 

بني األشعة واألرض فيقل انحناء األشعة فيختفي املاء اخلادع.}11{.

)3( - ال�صراب القطبي:

وهوظاهرة مألوفة لسكان الشواطئ خاصة يف املناطق الباردة ، وفيه تبدواألجسام املوجودة 
عىل سطح األرض وكأهنا مقلوبة ومعلقة يف السامء.

وحتدث هذه الظاهرة عندما تكون طبقات اهلواء السفيل باردة ، بينام هتب يف الطبقات العليا 
تيارات ساخنة، وبذلك تقل كثافة طبقات اهلواء بزيادة بعدها عن سطح األرض، وبالتايل 

تقل معامالت انكسار طبقات اهلواء املتتالية صعودًا. 

لذلك إذا تتبعت شعاعًا ضوئيًا صادرًا من مركب رشاعي جتده ينكرس يف طبقات اهلواء 
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إحدى  يف  سقوطه  زاوية  تصبح  حتى  منحنيًا  مسارًا  ومتخذًا   ، العمود  عن  بعدًا  املتتالية 
فينعكس   ، تعلوها  التي  للطبقة  بالنسبة  الطبقة  هلذه  احلرجة  الزاوية  من  أكرب  الطبقات 
فيبدواملركب معلق  العني  ليتخذ مسارًا منحنيًا يف االجتاه املضاد ليصل إىل  انعكاسًا كليًا 

يف اهلواء وهومقلوب.

تف�صري حدوثه :

- عندما تكون طبقات اهلواء السفيل باردة ، وطبقات اهلواء العليا دافئة، فإنه كلام ارتفعنا إىل 
أعىل تقل كثافة اهلواء؛ وبالتايل تقل معامالت االنكسار لطبقات اهلواء املتتالية. 

- الشعاع الصادر من مركب رشاعي ينتقل من طبقة معامل انكسارها كبري إىل طبقة أخرى 
معامل انكسارها صغري؛ لذا ينكرس الشعاع مبتعدًا عن العمود املقام عىل احلد الفاصل.

- يستمر انكسار األشعة الضوئية بني طبقات اهلواء املتتالية مبتعدة عن العمود املقام حتى 
تصبح زاوية السقوط يف إحدى الطبقات أكرب من الزاوية احلرجة هلذه الطبقة بالنسبة للطبقة 

التي تليها ، فينعكس الشعاع انعكاسًا كليًا داخليًا متخذًا مسارًا منحنيًا إىل أسفل.

عندما يصل الشعاع إىل العني ُترى صورة املركب عىل امتداد الشعاع فتبدوالصورة مقلوبة، 
وكأهنا معلقة يف السامء.}12{.

وجه اإلعجاز العلمي:

عرب القرآن الكريم عن ظاهرة الرساب تعبريًا رائعًا ، ووصفًا علميًا دقيقًا يضاهي تعريف 
العلامء ، وأصحاب االختصاص ، كام جاء وصفها أيضًا بكالم نبيه املصطفى عليه صلوات 
اهلل وسالمه باحلديث الرشيف، وقبل رشح أوجه اإلعجاز دعونا نتذكر صفات الرساب 

لنبني اإلجياز يف تعبري آيات القرآن الكريم ، والوصف العلمي الدقيق هلا.
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صفات ظاهرة السراب :

1 - املكان املنا�صب حلدوثها.

2 -  ا�صتداد احلرارة. 

3 - ال�صراب ي�صبه �صطح املاء.

4 -   وجود الهواء املتحرك.

5 - كلما اقرتبنا منه ابتعد عنا، ) ثبات امل�صافة بني عني الناظر وال�صراب(.

قال اهلل تعاىل يف حمكم تنزيله يف سورة النور: 

ْمآُن َماء َحتَّى إَِذا َجاءُه مَلْ جَيِْدُه َشْيًئا َوَوَجَد  َسُبُه  الظَّ اٍب بِِقيَعٍة  َيْ ْم َكرَسَ ِذيَن َكَفُروا َأْعاَمهُلُ ﴿ َوالَّ
يُع احْلَِساب }39{ ﴾. ] سورة النور[. اُه ِحَساَبُه َواهللُ  رَسِ اهلَل ِعنَدُه َفَوفَّ

اٍب بِِقيَعٍة ﴾.  فهذا يعني أن الرساب ال  ْم َكرَسَ ِذيَن َكَفُروا َأْعاَمهُلُ أما يف قوله سبحانه ﴿ َوالَّ
يدث إال يف األرض القيعة ، والتي تعني األرض املستوية ، أوما انبسط من األرض ، وال 

يتكون الرساب إال بوجود هذا املكان اخلاص.

ألفوا الرساب وعرفوه، بل هم يف كل  الذين  الكفار ليسوا فقط من أهل الصحراء  ولكن 
مكان مأهول، فمنهم من يعيش يف املدن ذات الطرقات املرصوفة واألبنية الشاهقة، ومنهم 
من يعيش يف املناطق الساحلية، وهنا يكمن إعجاز القرآن الكريم يف أن الرساب يدث يف 
كل األماكن التي تكون فيها األرض منبسطة ومستوية، وهذه املعلومات عن أنواع الرساب 
سابقة الذكر مل تكن معروفة يف زمن الرسول الكريم صىل اهلل عليه وسلم ألهنا اقترصت عىل 

الرساب الصحراوي.

ْمآُن َماء ﴾. أما الظمآن فهوما اشتد عطشه ، ويصبح  َسُبُه  الظَّ ويف قوله عّز من قائل ﴿ َيْ
كذلك حتت ظروف اجلواحلار، وهذا يدل عىل الرشط الثاين.

باملاء،  الرساب  تشبيه  االختصاص،  أصحاب  عند  فيه  جدال  ال  والذي  املبهر  واإلعجاز 
وليس باملرآة مثلام قال العلامء الغربيون ، فشتان ما بني االنعكاس عن سطح املاء وسطح 
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فتظهر  احلمل(،  )تيارات  املتحرك  اهلواء  بوجود  إال  حتدث  ال  الرساب  حادثة  املرآة؛ألن 
طبقات اهلواء متموجة مثل املاء، وهذا هوالرشط الثالث والرابع.

َشْيًئا ﴾،  جَيِْدُه  مَلْ  َجاءُه  إَِذا  بقوله تعاىل: ﴿ َحتَّى  الفيزيائية لظاهرة الرساب تكمن  واملعادلة 
نستنبط من هذه الكلامت الربانية أنه كلام اقرتبنا من الرساب ابتعد عنا ، وبالتايل فإن املسافة 

بني عني الناظر والرساب ثابتة ، وهذا هوالرشط اخلامس.

وجه اإلعجاز البياني ]13[:

التمثيـل البياين يف اآية ال�صراب:

ر أعامل الذين كفروا يف بطالهنا،  وعدم انتفاعهم هبا، عند موقف هم يف أشد  وهومتثيل يصورِّ
احلاجة إىل هذه األعامل، بصورة الرساب، الذي يسبه الظمآن ماء، فيتعلق به قلبه، ويسعى 
إليه جاهدًا يطلبه بكل ما أويت من قوة، وكلام اقرتب منه رآه يبتعد عنه، ويستمر عىل هذا 
احلال إىل أن ختور قواه، فبالرغم من هذا اجلهد املتواصل، واملعاناة الشاقة، يصل إىل املكان 
الذي كان خييل له أنه ماء، فال جيد شيئًا، لتغيل مراجل ظمئه، ويشتد يأسه وقنوطه، ويكون 

هالكه فيه.

وصلته   ، واملوصول  استئنافية،  مجلة  هذه  ِبِقيَعٍة ﴾   َك�َصَراب  اأَْعَماُلُهْم  َكَفُروا  ﴿ َوالَِّذيَن 
اب ﴾ من املشبه واملشبه به. ْم َكرَسَ مبتدأ، خربه مجلة ﴿ َأْعاَمهُلُ

وأخرى   ، حمسوسة  حالة  من  بة  مركَّ ﴾، وهي  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ ﴿ َأْعاَمُل  هي:  املشبهة  فاحلالة 
حتت  داخلة  حمسوسة،  حالة  بِِقيَعٍة ﴾، وهي  اٌب  وهي:﴿ رَسَ هبا،  املشبه  واحلالة  معقولة، 

إدراك احلواس.

)والذين كفروا(: يبتدئ الكالم بصفة الناس التي تكون أعامهلم حمبطة، كالرساب الذي ال 
حقيقة فيه، فالكفر يبطل العمل، وجيعله فاسدًا عديم النفع، فاألعامل ليست باطلة يف ذاهتا، 
بل تكون فاسدة عندما يفعلها من كفر، فهي كذلك ألهنا أعامل الذين كفروا باهلل سبحانه 
وا َعن َسبِيِل اهللِ  ِذيَن َكَفُروا َوَصدُّ وضلوا عن السبيل، وهذا ما يشري إليه تعاىل بقوله:﴿ الَّ
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ِمْن  قُّ  احْلَ َوُهَو  ٍد  مَّ حُمَ َعىَل  َل  ُنزرِّ باَِم  َوَآَمُنوا  اِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلوا  َآَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ ْم *  َأْعاَمهَلُ َأَضلَّ 
ِذيَن  الَّ َوَأنَّ  اْلَباِطَل  َبُعوا  اتَّ َكَفُروا  ِذيَن  الَّ بَِأنَّ  َذلَِك  ْم *  َباهَلُ َوَأْصَلَح  َئاهِتِْم  َسيرِّ َعْنُهْم  َر  َكفَّ ِْم  َرهبرِّ

ْم ﴾)حممد:3-1(. ُب اهللُ  لِلنَّاِس َأْمَثاهَلُ ِْم َكَذلَِك َيرْضِ قَّ ِمْن َرهبرِّ َبُعوا احْلَ َآَمُنوا اتَّ

ْم ﴾. أي: جعلها ضالة. أي: ضائعة حمبطة بالكفر،  قال اهلل سبحانه وتعاىل:﴿ َأَضلَّ َأْعاَمهَلُ
لَّ  َواأَ�صَ لَُّهْم  َفَتْع�صًا  َكَفُروا  تعاىل:﴿ َوالَِّذيَن  قوله  ذلك  ونظري  جزاء.  وال  هلا،  ثواب  ال 
نَُّهْم َكِرُهوا َما اأَنَزَل اهلل ُ َفاأَْحَبَط اأَْعَماَلُهْم ﴾)حممد:8- 9(. أي:  َذِلَك ِباأَ اأَْعَماَلُهْم * 

ألجل ذلك أحبط اهلل تعاىل أعامهلم، التي لوكانوا عملوها مع اإليامن، ألثاهبم عليها. 

اب ﴾ ْم َكرَسَ وقوله تعاىل:﴿ َأْعاَمهُلُ

ًفا،  معرَّ به  لوجيء  ما  بخالف  تافه،  ضئيل  رساب  أنه  يفيد  وهذا  نكرة،  ال�صراب  جاء 
وهوكذلك القرتان الرساب بتعلق نفس الظمآن باألمل، ولوكان ضعيًفا تافًها.

 كـ�صـراب . . . . ملاذا ا�صتعمل حرف الكاف دون غريه من اأدوات الت�صبيه؟

استعامل الكاف، جيعل األعامل يف حقيقتها وصورهتا مهام كانت جيدة دون مرتبة الرساب 
يف حقيقته وصورته، ويدل ذلك عىل االستخفاف بأصحاهبا، ومن األمثلة املشاهبة يف القرآن 
ِهْم  َثُل الَِّذيَن َكَفُروْا ِبَربِّ الكريم تشبيه أعامل الذين كفروا بالرماد، يف قوله عزَّ زَجّل: ﴿ مَّ
ا َك�َصُبوْا َعَلى �َصْيٍء َذِلَك  ٍف لَّ َيْقِدُروَن ِمَّ يُح يِف َيْوٍم َعا�صِ ْت ِبِه الرِّ اأَْعَماُلُهْم َكَرَماٍد ا�ْصَتدَّ

َلُل اْلَبِعيدُ ﴾ ]إبراهيم 18[. ُهَو ال�صَّ

وصورة الرساب تشرتك يف املوضع مع صورة الرماد بالشكل، من حيث املشبه )أعامل الذين 
كفروا(، واقرتان حرف الكاف باملشبه به ) كرساب(، ) كرماد(.

ولكن يظهر بني الصورتني اختالفًا دقيقًا واضحًا ومهاًم يف املضمون، واملغزى ولب الغرض. 
وبيان ذلك:

أن عنارص صورة الرساب هي: الظمآن، والرساب. وهاتني الكلمتني هلام دالله قوية عىل 
تصوير اللهفة، بل إن لفظ الرساب يكاد يكون رمزًا حيًا معربًا عن خيبة األمل.
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أما استعامل كلمة الظمآن يف سياق الكالم دون الـرائي، فهذا من البالغة، ألهنا تعرب عن 
املوقف، وتكسب الصورة بعدًا وعمقًا يف تكوينها يف عقل القارئ واملتدبر، وجيعلها أقدر 
عىل التعبري واإلياء،  فلفظ الظمآن ينطوي عليه معنى املبالغة، لشدة حرصه عىل املاء من 
ق وشدة احلاجة،  الرائي، وتعلق قلبه به أكثر، وملا توحي هذه الكلمة من معنى اللهفة والتحرُّ

وما يتبعها من خيبة األمل بعد شدة التعب واإلعياء.

ة إىل االنتفاع باألعامل التي عملها الذين  فصورة الرساب هتتم بتصوير اللهفة، واحلاجة املاسَّ
كفروا، ثم تعربرِّ عن املفاجأة بخيبة األمل، وأن املنظور ومهًا ال وجود له.

عن  تعربرِّ  كلامت  وهي  العاصف،  واليوم  والريح،  الرماد،  فهي:  الرماد  صورة  عنارص  أما 
الضياع الذي يتبعه اهلالك، فهي تؤكد هذا املعنى، والرماد إنام ينطوي عىل معنى االحرتاق 

واخلفة وقلة الشأن. 

فصورة الرماد إنام هتتم ببيان عدم النفع باألعامل، التي تتبعثر وتتبدد ليكون مآهلا الضياع، 
دون الرتكز عىل معنى اللهفة والتعلق، الذي ركزت عليه صورة الرساب.

الوقوف  يستوجب  أمر جليل  إىل  الربانية  الكلامت  تشري هذه  َماء ﴾   ْماآُن  الظَّ ﴿ َيْح�َصُبُه 
عنده ملا يمل من معنًى عظيم يدل عىل دور احلالة النفسية ، وأثرها عىل أعضاء احلواس.

عندما يرى الظمآن الرساب، خُتدع النفس قبل البرص، ألن هلفته، وحرارة شوقه إىل املاء، 
التي حتسب  نفسه  تطغى عىل  له من حياته،  بقي  ما  إشباع حاجته وضامن  الذي من شأنه 
الرساب ماءًا، فيكون أواًل قد أضمر أن الرساب ماء، فرآه كذلك بحاسة البرص التي أكدت 

هلا النفس صدق ما تراه.

له  فتتمثل  مذعورًا،  خائفًا  ووحشته،  الليل  سواد  يكللها  غابة  يف  يميش  من  ذلك:  ومثال 
أغصان األشجار أشباحًا حتاول االنقضاض عليه، ويسب صوهتا وحشًا كارسًا مرتبصًا له 

يريد الفتك به، وهذا مثل من خدعته نفسه، وأثرت عىل أعضاء جسمه. 

وما هذه إال إشارة تعرب عن دور احلالة النفسية ، وتأثريها عىل األعضاء اجلسمية. 

استعامل الفعل ) يح�صب ( دون الفعل ) يظن (.
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نستدل عىل دقة اللفظ القرآين يف هذه اآلية الكريمة من رس اختيار اهلل سبحانه وتعاىل للتعبري 
يف  الفرق  ألن  ه(،  )يظنُّ الفعل  دون   ،﴾ َسُبُه  ﴿ َيْ بفعل  كالرساب  كفروا  الذين  أعامل  عن 
املعنى بينهام دقيق جدًا ، وكل فعل منهام له معنى خمتلف عن اآلخر. وجيء به عىل صيغة 

د واالستمرار. املضارع، ليفيد معنى التجدُّ

فالفعل )ح�صب(: حسب، يِسب، ِحسبانًا من احِلسبان بكرس احلاء. واحِلسباُن هوأن يكم 
احلاِسُب ألحد النقيضني من غري أن خيطر اآلخر بباله.

ُبُهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوَذاَت  َسُبُهْم َأْيَقاًظا َوُهْم ُرُقوٌد َوُنَقلرِّ وهذا واضح يف قول اهلل تعاىل: ﴿ َوحَتْ
ْيَت ِمْنُهْم ِفَراًرا َومَلُِلْئَت ِمْنُهْم  َلَولَّ َلْعَت َعَلْيِهْم  اَمِل َوَكْلُبُهم َباِسٌط ِذَراَعْيِه بِاْلَوِصيِد َلِو اطَّ الشرِّ

ُرْعًبا}18{﴾ الكهف.

�َصُبُهْم اأَْيَقاًظا ﴾: كانت أعينهم مفتوحة  قال أهل التفسري يف قوله سبحانه وتعاىل: ﴿ َوَتْ
تقلبهم  لكثرة  أيقاظا  حتسبهم  وقيل:  أيقاظا.  يسبهم  الرائي  كان  فكذلك  نائمون،  وهم 
كاملستيقظ يف مضجعه.}12{. إذًا حتسبهم أيقاظًا دون أن خيطر ببالك أهنم نائمون، فغلب 

عىل حسابك اليقظة، مع إمهال احتامل رقودهم.

ًة َوَكَشَفْت َعن َح َفَلامَّ َرَأْتُه َحِسَبْتُه جُلَّ ْ ويف نفس املعنى قال اهلل تعاىل: ﴿ ِقيَل هَلَا اْدُخيِل الرصَّ

 ِ ن َقَواِريَر َقاَلْت َربرِّ إيِنرِّ َظَلْمُت َنْفِس َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْياَمَن هلِلَّ ٌد مرِّ َرَّ ٌح ممُّ َساَقْيَها َقاَل إِنَُّه رَصْ
َربرِّ اْلَعامَلنَِي }44{ ﴾  ]سورة النمل 27[.

قوارير  من  ممرد  رصح  كان  بل  ماء،  وهوليس  ماء  حسبته  الرصح  سبأ  ملكة  رأت  فعندما 
ملا ترى. الفعل )حسب( مناقض  يأيت  الثاين، ومنه  زجاجية، فغلب عليها األول وأمهلت 

فالرساب يف احلقيقة خدعة برصية يسبه الرائي ماء ال وجود له.

، فُيغلرِّب أحدمها عىل  . والظنُّ هوأن خيطر النقيضان ببال الظانرِّ أما فعل ) يظنُّ ( فهومن الظنرِّ
ُد الراِجُح بني َطَريَف االْعتَِقاِد غرِي اجلاِزم. دُّ َ : الرتَّ نُّ اآلخر. فالظَّ

فأصل الظن وقاعدته الشك مع ميل إىل أحد معتقديه وقد يوقع موقع اليقني، كام يف قول اهلل 
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تعاىل: ﴿ الذين يظنون أهنم مالقورهبم وأهنم إليه راجعون }46{ ﴾.] سورة البقرة[. لكنه ال 
يوقع فيام قد خرج إىل احلس فال تقول العرب يف رجل مرئي حارض: أظن هذا إنسانًا.

الظن علاًم  العرب جتعل  أن  النحوي  الظن: حدثنا أمحد بن ييى  أبوبكر األنباري يف   قال 
إذا قامت براهني العلم فكانت أكثر من براهني الشك فالظن يقني،  وشكًا وكذبًا، وقال: 
عىل  الشك  براهني  زادت  وإذا  شك،  فالظن  الشك  وبراهني  اليقني  براهني  اعتدلت  وإذا 

براهني اليقني فالظن كذب، قال اهلل عز وجل )وإن هم إال يظنون( أراد إال يكذبون. 

  قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: ﴿ ال يموتن أحدكم إال وهويسن الظن باهلل ﴾. صحيح 
أخرجه مسلم.

نرِّ إِْثٌم َواَل  نرِّ إِنَّ َبْعَض الظَّ ِذيَن آَمُنوا اْجَتنُِبوا َكثرًِيا ِمْن الظَّ ا الَّ َ وقال اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿ َياَأيُّ
ُقوا اهلَل  َم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَّ ُسوا َواَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأُيِبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل حَلْ سَّ جَتَ

اٌب َرِحيٌم }12{ ﴾. ]احلجرات[. إِنَّ اهلَل َتوَّ

الظن يف الرشيعة قسامن: حممود ومذموم، فاملحمود منه ما سلم معه دين الظان واملظنون به 
نرِّ إِْثٌم ﴾.  عند بلوغه. واملذموم ضده، بداللة قوله تعاىل: ﴿ إِنَّ َبْعَض الظَّ

قال خزيمة بن مالك بن هند:

إذا اجلوزاء أردفت الثريا   ***     ظننت بآل فاطمة الظنونا. }13{.

 ويكمن اإلعجاز البياين يف استعامل الفعل )حسب( دون الفعل )ظن(، ألنه يستعمل ألحد 
النقيضني من غري أن خيطر اآلخر ببال احلاكم.

وقوله تعاىل:﴿ َحتَّى إَِذا َجاءُه مَلْ جَيِْدُه َشْيئًا ﴾ 

هذه جملة �صرطيَّة موؤلفة من عبارتني: األوىل رشطية:﴿ َحتَّى إَِذا َجاءُه ﴾يف هذه العبارة 
دخلت ﴿ َحتَّى ﴾ عىل﴿ إَِذا ﴾، وهذا يفيد هناية الرحلة الشاقة، واملعاناة الطويلة التي بدأها 
الظمآن، الذي أجهده ظمأه، وحفزته إليها نفسه، واستعملت ﴿ إَِذا ﴾ بعد ﴿ َحتَّى ﴾، لتفيد 

أن الرشط قد حتقق يف هناية الرحلة. 
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وهومفعواًل   ،﴾ ﴿ َشْيئًا  لفظ  العبارة  هذه  يف  ﴾.جاء  َشْيئًا  جَيِْدُه  ﴿ مَلْ  جوابية:  والثانية 
به ثاين لقوله:﴿ مَلْ جَيِْدُه ﴾، الذي يفيد معنى العدم املحض، ألنه كان من املمكن أن يقال: 
)مل جيده ماء( والفائدة اأن ال�شرط ربط بني عدم حمض بسعي دؤوب فيه اللهفة، وشوق 

النفس، لتكون النهاية خرسان مبني.

﴿ مَلْ جَيِْدُه َشْيئًا ﴾:  يدل عىل أن املجيء قد وقع عىل شء ال وجود له.

﴿ َحتَّى إَِذا َجاءُه ﴾:  يدل عىل أن املجيء قد وقع عىل شء موجود.

وال�صوؤال هنا : من أخرب النبي املصطفى عليه صلوات اهلل وسالمه قبل 14 قرنا عن ظاهرة 
الرساب ورشوطها وتفسريها العلمي والفيزيائي؟

ومن علمه أرسار اللغة العربية وفنوهنا، وهوالنبي األمي؟ 

األجر  املسلمني  ولكافة  ولكم  لنا  نرجوبرمحته  والذي  التواب  العليم  اهلل  شك  بال  إنه   
والثواب. هــذا واهلل اأعلـــــم
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المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

مرور الَبـرق: بين العلم والإيمان
املهند�س/  عبد الدائم الكحيل

باحث يف الإعجاز العلمي والرقمي يف القراآن وال�صنَّة



ملخ�ض البحث
رة، وذلك يف  املطهَّ النبويَّة  السنَّة  العلمي يف  البحث كشفًا جديدًا يف اإلعجاز  يتضمن هذا 

حديث املرور عىل الرصاط يوم القيامة. 

هذا احلديث الرشيف ينطوي عىل معجزة علمية يف قول الرسول الكريم عليه صلوات اهلل 
وسالمه: )اأمل تروا اإلى الربق كيف ميرُّ ويرجع يف طرفة عني؟( ]رواه مسلم يف حديث 
رقم 329 من كتاب اإليامن [. حيث تبنيَّ التطابق الكامل بني الكالم النبوي الرشيف، وبني 

ما كشفه العلامء مؤخرًا من عمليات معقدة ودقيقة حتدث يف ومضة الربق. 

قد حتّدث عن  وآله وسلم  عليه  اهلل  األعظم صىل  الرسول  أن  نرى  البحث سوف  هذا  يف 
الالزم  الزمن  أن  إذا علمنا  أيضًا، وربام نذهل  د زمنها  بدقة مذهلة، بل وحدَّ الربق  أطوار 

لرضبة الربق هوالزمن ذاته الالزم لطرفة العني! 

فالزمن الالزم لكل طور من أطوار الربق يقدر بأجزاء من األلف من الثانية، وبالطبع ال 
تستطيع العني أن حتّلل املعلومات القادمة إليها خالل زمن كهذا، وهذا يثبت أن الرسول 
ن من رؤيتها إال بأجهزة التصوير املتطورة والتي تلتقط أكثر  الكريم يدثنا عن أشياء مل نتمكَّ
من ألف صورة يف كل ثانية، وهنا يتساءل املرء: لومل يكن حممد صىل اهلل عيه وسلم رسواًل 
من عند اهلل تعاىل، فمن أين جاء هبذه املعلومات الدقيقة التي تطلب اكتشافها من العلامء 

أكثر من قرنني من البحث والدراسة؟

هذا  فإن  قليلة،  سنوات  منذ  إال  ُتعلم  مل  الربق  أطوار  حقيقة  أن  بام  القول:  يمكن  لذلك 
د صىل اهلل عليه وسلم عىل صدق رسالته وأنه  احلديث يمثل معجزة نبوية تشهد لسيدنا حممَّ

رسول من عند اهلل تعاىل.
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مقدمة
احلمد هلل الذي أكرمنا بنعمة اإليامن، ومنَّ علينا هبذا النبّي الكريم عليه وعىل آله وصحابته 

أفضل الصالة والتسليم، وبعد:

فقد بينت التجارب اجلديدة أن أي ومضة برق ليست مستمرة كام نراها، بل تتألف من عدة 
باجتاه األرض، وطور  الغيمة  يمّر وخيطومن  الذي  املرور، وهوالشعاع  أطوار، أمهها طور 
الرجوع، وهوالرشارة التي ترجع باجتاه الغيمة. وهذا يعني أن شعاع الربق يمّر ثم يرجع 
من  األجزاء  بعرشات  وسطيًا  يقدر  الزمن  وهذا  املجردة،  بالعني  مدرك  غري  زمن  خالل 

األلف من الثانية.

الربق  إىل  تروا  )أمل  الربق:  ظاهرة  عن  متحدثًا  والسالم  الصالة  عليه  الكريم  النبي  يقول 
كيف يمرُّ ويرجع يف طرفة عني؟()1(. ففي هذه الكلامت معجزة علمية شديدة الوضوح، 
خصوصًا إذا علمنا أن العلامء يستخدمون الكلمة ذاهتا التي استخدمها النبي الكريم عليه 
هذين  وأن  والرجوع،  املرور  طوري  عن  تعبريهم  خالل  من  وذلك  والسالم،  الصالة 

الطورين يستغرقان مدة من الزمن تساوي الزمن الالزم لطرفة العني!

سوف نرى أيضًا معجزة نبوية يف هذا احلديث تتمثل يف إشارة الرسول األعظم عليه الصالة 
والسالم إىل رسعة الربق ، وأنه يستغرق زمنًا ليمّر ويرجع، وليس كام كان االعتقاد السائد 

أن الربق يقطع أي مسافة بلمح البرص دون احلاجة إىل زمن. 

الزمن عىل  ذلك  الناس يف  يوافق  مل  عليه وسلم  اهلل  الكريم صىل  النبي  أن  يدّل عىل  وهذا 
ولومل  ووضوح.  رصاحة  بكل  املعتقدات  ح هلم هذه  بل صحَّ اخلاطئة،  العلمية  معتقداهتم 

العرصية،  املكتبة   ،195  /  329 رقم  فيها«،  مْنِزلًة  اجلنة  أهل  »أدنى  باب:  اإليامن،  كتاب  مسلم،  اإلمام  صحيح   )1(
بريوت 2005.
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يكن النبّي صىل اهلل عليه وسلم رسواًل من عند اهلل ، المتزج حديثه بخرافات عرصه.

ويمكن القول إن كل كلمة نطق هبا سيد البرش وخري اخللق هي وحٌي من عند خالق الربق 
سبحانه وتعاىل، وأن الرسول عىل حق ، وأن اإلسالم دين العلم. وأن هذا احلديث الرشيف 
من دالئل نبّوة املصطفى عليه الصالة والسالم، وأنه حقًا كام وصفه اهلل تبارك وتعاىل بقوله: 

)وما ينطق عن اهلوى * إن هوإال وحي يوحى( ]النجم: 4-3[.

ظاهرة البرق

إن احلديث عن ظاهرة الربق ظلَّ مرتبطًا باخلرافات واألساطري آلالف السنني، ويف الزمن 
الذي عاش فيه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، أي يف القرن السابع امليالدي، مل يكن ألحد 

وقتها أي علم عن العمليات التي حتدث داخل الربق. 

فقد أثبتت التجارب أن هنالك عمليات فيزيائية وكيميائية دقيقة حتدث داخل شعاع الربق، 
بفضل  اليوم  العمليات  هذه  رؤية  ويمكن  العلامء.  مجيع  قبل  من  اتفاق  حمّل  اليوم  وهي 
الكامريات الرقمية املتطورة، كام يمكن اعتبار وجود هذه العمليات كحقائق يقينية ال شّك 
فيها. وعىل الرغم من التطور التقني الكبري هلذه األجهزة تبقى املراحل الدقيقة جدًا للربق 

لغزًا حمريًا للعلامء.

احلرارة  يتحمل  أن  جهاز  ألي  يمكن  ال  الربق  شعاع  داخل  السائدة  الظروف  ظل  ففي 
اهلائلة، والتوتر الكهربائي العايل جدًا. فدرجة احلرارة يف مركز شعاع الربق تصل إىل 30 

ألف درجة مئوية، أي مخسة أضعاف حرارة سطح الشمس! 

إن التوتر الكهربائي الذي تولده ومضة الربق الواحدة يصل إىل ماليني الفولتات، وبالتايل 
ُتعترب دراسة الربق من أصعب أنواع الدراسة التجريبية وأكثرها تعقيدًا، وذلك ألن زمن 
املراحل التي تشكل ومضة الربق من مرتبة املايكروثانية، أي من مرتبة اجلزء من املليون من 

الثانية، وهذا الزمن ضئيل جدًا وصعب اإلدراك.
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�صكل )1( اإن درجة احلرارة داخل �صعاع الربق اأكرث من خم�صة اأ�صعاف حرارة �صطح ال�صم�س! كما اأن �صدة التيار الكهربائي 

الذي تولده وم�صة الربق الواحدة ي�صل اإلى اأكرث من 200 األف اأمبري، وهذا ما يجعل درا�صة الربق معقدة جدًا.

حقائق تاريخية

ًا للعلامء عىل مدى قرون طويلة، وُنسجت األساطري الكثرية  ظلت ظاهرة الربق حدثًا حمريرِّ
أهنا حدث مقدس  الظاهرة عىل  إىل هذه  تنظر  كانت  فكّل حضارة  وتأثرياته،  الربق  حول 

يرتبط باآلهلة، وكل حضارة كانت حتاول إعطاء تفسري هلذا احلدث املرعب.
ففي األساطري اإلغريقية مثاًل كان التفسري املقبول وقتها لدى علامء القرن السابع هو: أن 
الربق كان سالحًا لإلله »زيوس Zeus« الذي استخدمه لتخويف أعدائه واالنتقام منهم. 
يسمونه »صانع  الذي  اإلله  هذا  بوجود  أوربا  يعتقدون يف  الناس  كان  قريب  وحتى عهد 
الربق«)1(. كام كانت بعض الشعوب تعتقد بوجود ثور يركب عربة ، وخيرتق الغيوم ، ويف 
يده مطرقة كلام طرق هبا تولد الربق! أوأن هنالك طائرًا كلام رفرف بجناحيه تولد صوت 
الرعد! أما الربق فهوعبارة عن الريش الالمع هلذا الطائر. وهكذا بقيت اخلرافات مسيطرة 

عىل عقول البرش آالف السنني)2(.
وعندما جاء العرص احلديث ، قام العلامء بتجارب علمية متعددة منذ منتصف القرن السابع 
عرش امليالدي وحتى يومنا هذا، أي عىل مدى أكثر من قرنني ونصف، وخالل هذه الفرتة 
تفاصيلها  تزال  والتي ال  املحرّية،  الظاهرة  فهم هذه  التجارب يف سبيل  بآالف  العلامء  قام 

الدقيقة جمهولة متامًا.

(1) Zeus and his Lightning Bolt، www.atheism.about.com

(2) Steve Goodman، A Lightning Primer، www.nasa.gov
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�صكل )2( �صورة متثل املعتقدات القدمية عند الإغريق، حيث كانوا ين�صبون الربق للآلهة ولي�س كظاهرة طبيعية 

لها قوانينها. ففي اأ�صاطري احل�صارة الإغريقية كان التف�صري املقبول للربق هواأنه �صلح للإله »زيو�س« الذي كان 

يحرق فيه كل من يع�صيه اأويخالف اأوامره)1(.

البرق في العصر الحديث

يف عام 1746 بدأ العامل »بنيامني فرانكلني« جتاربه حول الكهرباء، ثم اقرتح أول جتربة علمية 
منّظمة أثبت من خالهلا الطبيعة الكهربائية للربق، وأن الربق ما هوإال رشارة كهربائية ناجتة 

عن التقاء شحنتني كهربائيتني متعاكستني. 
ففي عام 1750 كتب هذا العامل ما معناه:

»لكي نحّدد ما إذا كان الربق عبارة عن كهرباء أم ال، نقوم بالوقوف يف غرفة صغرية عىل 
برج عاٍل، ثم نرسل سلكًا من احلديد عاليًا يف اجلوأثناء وجود غيوم كثيفة وممطرة، أي أثناء 
وجود عاصفة رعدية، إن الكهرباء املوجودة يف الغيوم سوف تنتقل عرب القضيب املعدين من 
هنايته العليا إىل هنايته السفىل، وسوف تنطلق رشارة كهربائية، وينبغي عزل هذا القضيب 

بالشمع لكي ال تنتقل الكهرباء عرب اجلسم وتسبب األذى «)2(. 
التاريخ  يف  األشهر  هي  ورقية  طائرة  باستخدام  م   1752 عام  جتربته  العامل  هذا  نّفذ  لقد 
وخرج بنتيجة ألول مرة يقول من خالهلا إن الربق هوعبارة عن رشارة كهربائية نتيجة التقاء 

شحنتني متعاكستني.

(1) Zeus، www.wikipedia.org

(2) Martin A Uman، All About Lightning، Courier Dover Publications، 1987.
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التجربة،  بتطبيق هذه  فرانسوا«  »توماس  الفرنس  العامل  قام  م،  أي 1752  ذاته  العام  ويف 
ب هناية  فصنع طائرة ورقية وربطها بسلك معدين ثم أرسلها عاليًا يف يوم ممطر، وعندما قرَّ
القضيب من األرض انطلقت رشارة قوية تشبه رشارة الربق، فأثبت بذلك أن الغيوم حتتوي 
التي حصل عليها كانت متواضعة جدًا ومل يستطع  النتائج  عىل شحنات كهربائية. ولكن 

إدراك العمليات الفيزيائية التي تسبب هذه الرشارة القوية. 
يف عام 1753 قام الفيزيائي السويدي »رتشامن« بتجربة حول الربق أثبت فيها أن الغيوم 
الرعدية حتوي شحنات كهربائية، وقد ُقتِل بسبب صدمة الربق التي تعرض هلا عندما قام 
يعزل  أن  نس  ولكنه  الغيوم  لتالمس  عاليًا  ورقية  طائرة  فأرسل  »فرانكلني«  جتربة  بتطبيق 

السلك املعدين فتسببت الرشارة الكهربائية القوية بقتله عىل الفور)1(. 

�صكل )3( »فرانكلني« هواأول من اقرتح جتربة علمية لك�صف طبيعة الربق التي كانت جمهولة متامًا من قبل، وقد 

اأثبت من خلل جتربته اأن الغيوم توي �صحنات كهربائية.

واستمرت التجارب، ولكن املعرفة بالربق بقيت متواضعة حتى هناية القرن التاسع عرش 
بإمكان  الفوتوغرايف ممكنًا، وعندها أصبح  التصوير  العرشين، عندما أصبح  القرن  وبداية 
التقاط صور لومضات الربق ، ومن ثم حتليلها ، ومعرفة بعض تفاصيلها التي ال  العلامء 

تدركها عني اإلنسان. 

(1) Martin A Uman، All About Lightning، Courier Dover Publications، 1987.
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لقد بدأ التصوير الفوتوغرايف للربق عام 1935 يف الواليات املتحدة األمريكية)1(، ولكن 
الربق جمهولة  ترافق ظاهرة  التي  الدقيقة  العمليات  ، وبقيت  بطيئة  التصوير كانت  أجهزة 
حتى الستينات من القرن العرشين، حيث تطورت التجارب ، وازداد االهتامم هبا ؛ لتجنب 

صدمات الربق التي تتعرض هلا املراكب الفضائية ، والطائرات ، واملنشآت الصناعية. 

 

�صكل )4( قبل جميء القرن التا�صع ع�صر مل يكن بالإمكان معرفة اأي �صيء عن طبيعة هذه الوم�صة اخلاطفة 

من الربق، لقد ا�صتمرت التجارب طيلة قرنني كاملني حتى متكن العلماء من معرفة اآلية حدوث الربق والعمليات 

التي تدث داخله.

واحلاسوب   ، والرادارات   ، الفضائية  واملراكب   ، التصويرالرسيع  استخدام  أمكن  وقد 
ملعاجلة ، ودراسة البيانات التي قدمتها خمتربات مراقبة الربق.

أن  للبيانات  الرقمية  واملعاجلة  الرسعة  فائق  التصوير  بفضل  أخريًا  العلامء  استطاع  وهكذا 
عدة  من  تتألف  رضبات، وكل رضبة  عدة  من  تتألف  قد  الواحدة  الربق  ومضة  أن  يثبتوا 
مراحل أوأطوار)2(. وقد تم قياس األزمنة لكل مرحلة بدقة كبرية، ورؤية هذه املراحل، ومل 

يتحقق هذا إال يف هناية القرن العرشين، وبداية القرن احلادي والعرشين.

(1) Martin A Uman، Lightning، Courier Dover Publications، 1984.

(2)  Martin A Uman، Lightning، Courier Dover Publications، 1984.
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يف  حدثت  قد  الوم�صة  هذه  اأن  العلم  مع  فقط،  اأمتار  عدة  بعد  على  يراها  ملن  الربق  وم�صة  تظهر  هكذا   )5( �صكل 

اإنه اأح�س وكاأن ب�صره قد ُخطف فاأح�ّس بالعمى املوؤقت)1(! وتبارك اهلل  منت�صف الليل. ويقول م�صور هذه اللقطة 

الذي و�صف لنا هذا الإح�صا�س قبل اأربعة ع�صر قرنًا فقال: )يكاد الربق يخطف اأب�صارهم(  ]البقرة: 20[ .

أنواع البرق

ف القارئ الكريم بأهم  قبل البدء بالتعرف عىل أرسار الربق وتفاصيله الدقيقة، نود أن نعررِّ
أنواع الربق والتي قد ال ختطر بباله، وذلك لبيان مدى تعقيد هذه الظاهرة ، والتنوع الكبري 

يف رضبات الربق، فالربق يمكن أن يرضب يف أي مكان عىل األرض أويف السامء.

يدث الربق عىل عدة أنواع حسب مكان وجود الشحنتني املوجبة والسالبة. وأكثر األنواع 
شيوعًا وأمهية هوالربق الناتج من التقاء شحنتني متعاكستني بني الغيمة واألرض. فغالبًا ما 
تكون الغيمة ذات شحنة سالبة عند اجلهة القريبة من األرض، أما سطح األرض فيكون ذا 

شحنة موجبة، ويسمي العلامء هذا النوع »برق غيمة-أرض«.

(1)  Lightning، www.chaseday.com
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ال�صحنة  مع  الغيمة  اأ�صفل  يف  ال�صالبة  الكهربائية  ال�صحنة  التقاء  نتيجة  الربق  وم�صات  تدث   )6( �صكل 

الأكرث  وهوالنوع  غيمة-اأر�س«،  »برق  النوع  هذا  وي�صمى  الأر�س.  �صطح  على  املوجودة  املوجبة  الكهربائية 

ملحظة بالن�صبة لنا.

اأما النوع الثاين : فهوما يدث بني غيمة وغيمة أخرى، وبام أن الوسط الذي تتجمع فيه 
كبري  والتقائها  املتعاكسة  الشحنات  تالمس  احتامل  فإن  الكهربائية  باحلقول  يمتلئ  الغيوم 
جدًا، ولذلك فإن الربق الذي يدث بني الغيوم يمثل ثالثة أرباع ومضات الربق، والتي 
تقدر كام قلنا بمئة ومضة يف كل ثانية ، وذلك يف خمتلف أنحاء العامل. ويعرف هذا النوع بـ 

»برق غيمة – غيمة«. 

�صكل )7( مناذج للربق الذي يحدث بني غيمة واأخرى، حيث تلتقي ال�صحنات املوجبة املوجودة يف اأحد اأطراف 

الغيمة مع �صحنات �صالبة قريبة وموجودة على اأطراف غيمة جماورة وتدث وم�صات الربق التي ت�صكل 75 % 

تقريبًا من جمموع �صربات الربق على �صطح الكرة الأر�صية)1(.

(1) www.lightningphotography.com
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بشحنة  حمّملة  الغيمة  تكون  حيث  واهلواء.  الغيمة  بني  يدث  فهوما   : الثالث  النوع  اأما 
كهربائية، واهلواء املحيط هبا من أحد جوانبها يمل شحنة معاكسة.

الربق،  ينطلق شعاع  كافية  اهلواء  الغيمة ويف  الكهربائية يف  الشحنات  وعندما تكون كمية 
ويدث هذا النوع الذي يعرف بـ »برق غيمة – هواء«.

وهذا النوع من أنواع الربق قليل املالحظة، وعىل الرغم من ذلك فقد تم حديثًا التقاط صور 
واضحة للربق احلاصل بني الغيوم واهلواء املحيط هبا.

�صكل )8( برق من نوع »غيمة-هواء«، حيث تلتقي ال�صحنات املوجبة يف اأعلى الغيمة مع ال�صحنات ال�صالبة يف 

م�صحونًا  منها  القريب  الهواء  ويكون  الأعلى  يف  �صالبة  ب�صحنات  لة  حممَّ الغيمة  تكون  وقد  بها.  املحيط  الهواء 

ب�صحنة كهربائية موجبة، وعندما تكون كمية ال�صحنة الكهربائية كافية يحدث هذا النوع من اأنواع الربق)1(. 

هنالك نوع آخر وهوالربق بني الغيمة وطبقات اجلوالعليا، ويدث هذا الربق بني الطبقات 
العليا يف الغيوم الركامية وبني طبقة األيونوسفري والتي حتوي حقاًل كهربائيًا بشكل دائم)2(.

وقد أمكن رؤية برق كهذا بواسطة أجهزة التصوير املثبتة عىل األقامر االصطناعية، مع العلم 

(1)  http://www.lightningphotography.com

(2)  Leslie Mullen، Three bolts from the blue، www.nasa.gov، June 8، 1999. 

41الفلك وعلوم الف�ضاء



أن مجيع أنواع الربق حتدث نتيجة التقاء شحنات متعاكسة. وسوف نرى يف الفقرات القادمة 
أن اآللية اهلندسية حلدوث الربق متشاهبة يف مجيع أنواعه.

�صكل )9( الربق الذي يحدث بني الغيمة وطبقة اجلو»الأيونو�صفري«، وهذه الوم�صة ت�صتمر عادة حتى ع�صرة 

اأجزاء من الألف من الثانية )1(.

وهنالك أنواع أخرى كثرية نذكر منها ما يدث داخل الغيمة ذاهتا، وإذا علمنا بأن أية غيمة 
حتمل شحنة موجبة يف أحد طرفيها، فال بد أن حتمل شحنة سالبة يف طرفها املقابل، وهكذا 
ويف ظروف العواصف الرعدية يدث التالمس ويتحقق الربق الذي ييضء األرض ولكنه 

ال يصل إليها.

كذلك هنالك برق يدث يف أشهر الصيف وآخر يف الشتاء، وهنالك برق عىل شكل كرة، 
مثل  الكواكب  بعض  عىل  برقًا  رصدوا  العلامء  أن  كام  كثري.  ذلك  وغري  صفائحي  وبرق 

املشرتي أشد بمئة مرة من تلك الرضبات عىل األرض)2(.

باستخدام  الفضاء  من  الربق  ومراقبة  دراسة  العلامء عىل  يعمل  ومنذ عدة سنوات  واليوم 
تقنيات متطورة جدًا)3(، وقد توصلوا حلقائق كثرية عن هذه الظاهرة، ولذلك يمكن القول 
إن احلديث عن آلية الربق يف هذا البحث هوحديث عن حقائق قطعية الثبوت. ألنه ال جيوز 

لنا أن نبني تفسريًا علميًا آلية كريمة أوحديث نبوي رشيف إال عىل احلقائق اليقينية.

(1)  Leslie Mullen، Spirits of Another Sort، www.nasa.gov، June 10، 1999. 

(2)  Lightning، www.wikipedia.org

(3)  Hugh Christian، Steven Goodman، Observing Lightning from Space، www.nasa.gov، 1998. 
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الغيوم الرعدية

يها العلامء بالغيوم الرعدية، وهي  إن الربق ال يدث يف أية غيوم، بل هنالك غيوم حمددة يسمرِّ
البيئة املناسبة حلدوث الربق، وقد تكون هنالك غيمة واحدة أوعدة غيوم ، وهواألغلب. 
جزيئات  تسوق  التي  الرياح  بسبب  ؛  الكهربائية  باحلقول  ممتلئة  عادة  تكون  الغيوم  وهذه 
يولد هذه  مما  ببعض  بعضها  اجلزيئات  احتكاك هذه  ، وتسبب  املاء، وتدفعه لألعىل  بخار 
الغيمة،  يف  موجبة  وأخرى   ، سالبة  شحنات  تتجمع  نفسه  الوقت  يف  الكهربائية.  احلقول 
وغالبًا ما ترتفع الشحنات املوجبة لألعىل، وتبقى السالبة يف أسفل الغيمة من اجلهة القريبة 
من األرض)1(، ولقد دّلت الدراسات أيضًا أن هنالك فرقًا يف اجلهد الكهربائي بني سطح 
التوزع  بسبب  ينتج  الفرق  وهذا  فولت،  ألف   500 يبلغ  األيونوسفري  وطبقة   ، األرض 

العاملي للعواصف الرعدية، والتي تعترب رضورية للحفاظ عىل هذا الفرق)2(. 

�صكل )10( يحتاج حدوث الربق لغيوم كثيفة وثقيلة تزن مليني الأطنان. ولذلك فقد ربط البيان الإلهي بني 

ال�صحاب الثقال والربق فقال )هوالذي يريكم الربق خوفًا وطمعًا وين�صئ ال�صحاب الثقال( ]الرعد: 12[.

(1)  Steve Goodman، A Lightning Primer، www.nasa.gov

(2) Steve Goodman، Lightning Investigation، www.nasa.gov
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�صكل )11( ت�صمى هذه الغيوم بالغيوم الرعدية، لأنها تت�صكل يف العوا�صف الرعدية، وفيها يحدث الربق. 

من اأين تاأتي هذه ال�صحنات؟

إن احلديث عن الغيوم يعني احلديث عن املاء الذي حتمله هذه الغيوم، ونحن نعلم أن كل 
جزيئة ماء ترتكب من ذرة أكسجني ، وذرتني من اهليدروجني، إن الشحنات السالبة تنترش 
عىل ذرة األوكسجني ، أما الشحنات املوجبة ، فتنترش عىل ذريت اهليدروجني نتيجة ملا يسمى 
من  مهاًم  مصدرًا  تشكل  الرابطة  وهذه  املاء،  جزيئات  يف  املوجودة  اهليدروجينية  الرابطة 
مصادر الشحنات السالبة واملوجبة ، والتي تنترش يف أجزاء الغيمة واهلواء، واهلل تعاىل أعلم، 
ولكي نأخذ فكرة أوسع عن الربق الذي يدث عىل األرض ، نتأمل بعض اإلحصائيات 

احلديثة عن ومضات الربق عىل سطح الكرة األرضية.

حقائق وأرقام

• يف كل ثانية هنالك مئة ومضة برق يف العامل.	

•  ويف كل يوم هنالك 8.6 مليون ومضة برق.	

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  44



• ويف سنة واحدة يدث يف الواليات املتحدة األمريكية أكثر من 20 مليون ومضة برق.	

•  كل ومضة برق تولد توترًا كهربائيًا يرتاوح من 100 مليون وحتى 1000 مليون فولت.	

• كل ومضة برق تنتج تيارًا كهربائيًا من 10 آالف أمبري وحتى 200 ألف أمبري.	

•  إذا نظرنا للكرة األرضية يف أية حلظة فإننا نرى فيها 2000 عاصفة رعدية حتدث يف اللحظة ذاهتا.	

• إن الربق ال ينحرص يف العواصف الرعدية، بل متت مشاهدة بعض أنواع الربق يف األعاصري 	
الكبرية، ويف الرباكني، ويف العواصف الثلجية الضخمة )1(.

• يمكن أن متتد رشارة الربق إىل أكثر من عرشة كيلومرتات أفقيًا )2(.	

• ختربنا اإلحصائيات الدقيقة أن الربق قد قتل يف الواليات املتحدة األمريكية 3696 شخصًا، 	
وذلك بني عامي 1959 و2003 أي خالل 45 عامًا)3(. 

�صكل )12( �صورة لوم�صات الربق ملتقطة بوا�صطة قمر �صناعي، ونلحظ �صربات الربق املتعددة ب�صكل دائم 

وعلى مدار ال�صاعة، الوم�صات املتدرجة على ي�صار ال�صورة هي �صربات برق متعددة تدث يف اللحظة نف�صها)4(. 

وهنا نتذكر قول احلق تعاىل: )ويرسل الصواعق فيصيب هبا من يشاء( ]الرعد: 12[. 

(1) Flash Facts About Lightning، National Geographic News، June 24، 2005.

(2)  Uman MA. All about lightning، New York: Dover، 1986.

(3) How Lightning Forms، www.weatherimagery.com

(4)  http://thunder.nsstc.nasa.gov/primer/primer3.html
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�صكل )13( ميثل توزع وم�صات الربق على �صطح الكرة الأر�صية ح�صب وكالة نا�صا للف�صاء، وحدة القيا�س هي 

وم�صة لكل كيلومرت مربع يف ال�صنة. وقد دّلت الإح�صائيات اأن كل ثانية هنالك مئة وم�صة برق على �صطح الكرة 

الأر�صية. مع العلم اأنه يف اأقل من ن�صف ثانية تدث 3-4 �صربات برق كلها نراها يف وم�صة واحدة)1(. 

كيف يحدث البرق

نعلم من قوانني الكهرباء أنه عندما تلتقي الشحنات املتعاكسة ينتج عنها ومضة أورشارة 
كهربائية، وهذا ما يدث يف الربق. 

لة  فالغيوم تتكون نتيجة جتمع جزيئات البخار املرتفع من األرض، هذه اجلزيئات تكون حممَّ
بشحنات كهربائية موجبة وسالبة ؛ نتيجة تفاعلها واحتكاكها واصطدامها، وكام قلنا غالبًا 

ما تكون الشحنات السالبة يف أسفل الغيمة من اجلهة القريبة من األرض.

وسبب ذلك هوتأثري اجلاذبية التي تقوم بدورها يف توزيع الشحنات، وتكون الشحنة املوجبة 
يف أعىل الغيمة، وهذا يدث ما يسمى بالغيوم الرعدية التي تسبب الربق دائاًم.

إن الشحنة الكهربائية ، أوما يسمى بالكهرباء الساكنة ، هي متامًا ما نحّس به عندما نلمس 
 ، أحيانًا  الكومبيوتر  شاشة  نلمس  أوعندما  بالسجادة،  أقدامنا  احتكاك  بعد  الباب  قبضة 

(1) Steve Price، Patrick Barry، Tony Phillips، Where Lightning Strikes، www.nasa.gov، Dec. 5، 2001. 
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فنحّس بلدغة كهرباء خفيفة، وما هي إال عبارة عن رشارة كهربائية مصغرة! 

سالب  واآلخر   ، موجب  أحدمها  كهربائيني  سلكني  بني  تالمسًا  نجري  عندما  وكذلك 
موصولني بقطبي بطارية صغرية فإننا نرى رشارة تتولد بينهام.

حقل  ذلك  عن  يتولد  الغيمة  أسفل  يف  اإللكرتونات  عدد  يف  زيادة  هنالك  يكون  عندما 
يتولد  ، ولذلك  نقص لإللكرتونات  الغيمة  أعىل  الزيادة يف  ويقابل هذه  كهربائي سالب، 

احلقل الكهربائي املوجب.

الشحنات  تنتقل هذه   ، الغيمة  وعندما تتجمع كميات مناسبة من اإللكرتونات يف أسفل 
سطح  من  وتقرتب  األرض،  وسطح  الغيمة  بني  املوجود  الرطب  اهلواء  بواسطة  السالبة 

األرض ذي الشحنة املوجبة، عند ذلك تتشكل قناة دقيقة جدًا يف قاعدة الغيمة. 

الغيمة  Leader من  القائد  الشعاع  العلامء  يسميه  ما  القناة  بعد ذلك عرب هذه  وينطلق 
من  مرحلة  هوأول  متتالية  وخيطوبخطوات  يمّر  الذي  الشعاع  وهذا  األرض،  باجتاه 

مراحل الربق. 

إليه  جيذب  به  ييط  الذي  السالب  احلقل  وبفعل   ، األرض  إىل  القائد  هذا  يصل  وعندما 
املوجبة  الشحنات  بالقرب من سطح األرض، وتتحرك هذه  املوجودة  املوجبة  الشحنات 
باجتاه الشعاع القائد ، وتصطدم به عىل ارتفاع عرشات األمتار عن سطح األرض، وتتشكل 

قناة اتصال بني الغيمة واألرض. 

ينري عىل  قوي  تيار كهربائي  ويتولد   ، للكهرباء  ناقاًل  اهلواء ويصبح  عازلية  تنهار  وعندها 
شكل ومضة باجتاه األعىل، ويدعى طور الرجوع Return Stroke، وهذه الرضبة الراجعة 

هي ما نراه فعاًل ألن معظم الضوء يتولد عنها. 

الثانية،  يف  كيلومرت  ألف   160 إىل  الراجعة  الرضبة  هذه  يف  الربق  شعاع  رسعة  وتصل 
وتستغرق وسطيًا بحدود 40 مايكروثانية، وُتنتج التيار الراجع والذي يقدر من 10 إىل 20 
ألف أمبري. وبعد ذلك متر فرتة توقف مدهتا من 3 وحتى 100 مييل ثانية ثم تتكرر العملية 
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من جديد باستخدام القناة ذاهتا والتي تم تأسيسها من قبل، وهكذا عدة رضبات)1(. 

�صكل )14( قد تكون وم�صة الربق مفردة اأومتعددة ح�صب كمية ال�صحنات املتوفرة بني الغيمة والأر�س، وح�صب 

الظروف اجلوية ال�صائدة. وقد ي�صل عددها اإلى ع�صر �صربات متتالية و�صريعة ولكننا نراها وم�صة برق واحدة،  

ول ميكننا اأن ندرك مرور ورجوع الربق باأعيننا. 

البرق خطوة خطوة

لكي نسهل رؤية ما يدث متامًا يف الربق نستعني بالرسوم التوضيحية. وهذه الرسوم هي 
تقريب ملا يدث، والواقع أن ضخامة العمليات ، ورسعتها الفائقة يف رشارة الربق ال يمكن 

إدراكها أبدًا.

(1) Martin A Uman، Lightning، Courier Dover Publications، 1984.
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1- يبدأ الربق باخلطوة األوىل املتمثلة بانطالق الشعاع القائد Leader وهذا الشعاع ال يْنِزل دفعة 
واحدة، بل يمّر مرورًا عىل شكل خطوات. وغالبًا ما تكون شحنة هذا الشعاع سالبة.

2- ثم تأيت اخلطوة الثانية ليصل هذا الشعاع إىل هدفه عىل األرض ، ويصطدم مع شحنتها 
املوجبة، ويدث التصادم عادة فوق سطح األرض عىل ارتفاع عرشات األمتار.   

3- أما اخلطوة الثالثة ففيها يبدأ تدفق الشحنة السالبة من الغيمة باجتاه األرض، وذلك عىل 
طول القناة التي أسسها الشعاع القائد.

4- فيام بعد تتم أهم خطوة وهي الرضبة الراجعة من األرض باجتاه الغيمة، ومع أننا نظن 
األرض  من  يتجه  الشعاع  أن  هي  احلقيقة  أن  إال  األرض،  إىل  الغيمة  من  يتجه  الربق  بأن 

راجعًا باجتاه الغيمة، ولكن رسعة العملية جتعلنا نرى العكس.

فرتة  هنالك  وتكون  الغيمة،  إىل  الراجع  الشعاع  بصعود  الربق  رضبة  تنتهي  وأخريًا   -5
توقف تقدر بعرشات األجزاء من األلف من الثانية، ثم ترجع الرضبة لتتكرر من جديد وفق 
اخلطوات ذاهتا، وهكذا يمكن أن تتكرر رضبة الربق عددًا من املرات لتعطي ومضة واحدة.

وقد تم تسجيل 47 رضبة برق يف ومضة واحدة)1(، وجتدر اإلشارة إىل أن أطول ومضة برق 
تم تسجيلها ال تتجاوز 1.5 ثانية)2(. 

أجهزة  اخرتاع  من  متكنوا  أهنم  لوال  العلمية  احلقائق  هبذه  ليستيقنوا  يكونوا  مل  العلامء  إن 
الكمبيوتر  اخرتاع  وكذلك  الدقيقة،  للقياسات  أجهزة  اخرتاع  وكذلك  الرسيع،  للتصوير 

الذي بواسطته يتم حتليل البيانات القادمة من أجهزة القياس بشكل رقمي.

وميكن تلخي�س مراحل وم�صة الربق النموذجية من خلل اللوحات الآتية)3(:

(1)  Lightning and Thunder، www.fma-research.com

(2) Martin A Uman، Lightning، Courier Dover Publications، 1984.

(3) The Lightning Process: Keeping in Step، www.noaa.gov، March 9، 2004.
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�صكل )15( اخلطوة الأولى: تبداأ �صحنة �صالبة دقيقة بالنطلق من الغيمة باجتاه الأر�س على خطوات طول 

مليون فولت،  اإلى عدة فروع ويحمل بحدود 100  ال�صعاع  كل منها 50 مرتًا بزمن 1 مايكروثانية، ويتفرع هذا 

وياأخذ فرتة توقف بني اخلطوة والأخرى مقدارها 50 مايكروثانية ويبقى يتقدم حتى يجد هدفًا لي�صطدم به، 

واإل فريجع ويعيد الكرة. ويتاألف ال�صعاع الواحد من ع�صرة اآلف خطوة!

�صطح  على  املوجبة  ال�صحنة  بجذب  يبداأ  الأر�س  اإلى  القائد  ال�صعاع  ي�صل  حاملا  الثانية:  اخلطوة   )16( �صكل 

الأر�س، وب�صبب ال�صحنة ال�صخمة التي يحملها هذا ال�صعاع فاإنه يوؤ�ص�س قناة من الأر�س للغيمة والتي �صتجري 

داخلها ال�صحنات، ويحدث اللقاء بني ال�صحنتني على ارتفاع من 30 اإلى 100 مرت فوق �صطح الأر�س.
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�صكل )17( اخلطوة الثالثة: وفيها تبداأ ال�صحنة ال�صالبة بالتدفق اإلى الأر�س، وجتذب اإليها ال�صحنة املوجبة 

من الأر�س وتلتقي ال�صحنات ال�صالبة القادمة من الغيمة مع ال�صحنات املوجبة املتو�صعة على �صطح الأر�س. 

�صكل )18( اخلطوة الرابعة: تبداأ ال�صربة الراجعة على �صكل موجه موجبة ب�صرعة اأكرث من 100 األف كيلومرت 

يف الثانية، بالتوجه نحوالأعلى وينتج تيار كهربائي الذي ي�صتغرق 1 مايكروثانية للو�صول اإلى 30 األف اأمبري 

و�صطيًا وينتج هذا الربق الراجع اأكرث من 99% من اإ�صاءة الربق وهوما نراه فعًل اأي نرى رجوع الربق.
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�صكل )19( اخلطوة اخلام�صة: بعد عودة ال�صعاع الراجع هنالك فرتة توقف 20-50 ميلي ثانية، فاإذا توفرت 

�صحنات كهربائية كافية يف الغيمة، فاإن هذه ال�صربة ترجع وتتكرر وت�صتخدم القناة ذاتها والتي مت تاأ�صي�صها 

من قبل، وهذا ما يحدث يف معظم وم�صات الربق.

مخطط ضربات البرق

لقد قام العلامء برسم العديد من املخططات حول الربق وأطواره، ومثَّلوا العمليات التي 
حتدث عىل رسوم متنوعة هبدف تسهيل فهم هذه الظاهرة املعقدة. 

ولذلك يمكننا أن نتأمل املخطط اآليت والذي نالحظ فيه أطوار الربق ، وزمن كل طور، 
وهذه الدراسة قد متَّت من أجل غيمة نموذجية ترتفع عن سطح األرض 3 كيلومرت، وطوهلا 

يصل إىل 10 كيلومرت.
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اإلى 10 كيلومرت  �صكل )20( ر�صم ميثل غيمة منوذجية ترتفع 3 كيلومرت عن �صطح الأر�س ويبلغ طولها من 2 

اأما ال�صحنات املوجبة فتتو�صع يف  وارتفاعها بحدود 10 كيلومرت، ونلحظ ال�صحنات ال�صالبة يف اأ�صفل الغيمة 

اأعلى الغيمة. وتنخف�س درجة احلرارة يف قلب الغيمة اإلى ما دون 40 درجة مئوية تت ال�صفر.

�صكل )21( خمطط ميثل اأ�شواط وم�شة الربق وزمن كل �شوط. حيث نالحظ يف هذا املخطط ثالث �شربات برق 

اأما املحور ال�صاقويل فيمثل  ت�صكل مبجموعها وم�صة واحدة. ميثل املحور ال�صفلي �صطح الأر�س واجتاه الزمن، 

ارتفاع الغيمة عن �صطح الأر�س. ونلحظ وجود فرتات توقف بني ال�صربة والأخرى تقدر كل فرتة بحدود 70 

ميلي ثانية، ويختلف هذا الزمن طبعًا من غيمة لأخرى)1(.

(1)  Niels Jonassen، Environmental ESD، www.ce-mag.com
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حديث يفيض بالمعجزات

بعدما رأينا نتائج ألبحاث وجتارب استمرت قرنني ونصف من الزمن، وبعدما رأينا علامء 
من  وكم  ومراحله،  وأطواره  الربق  هوية  معرفة  سبيل  يف  مات  من  ومنهم  حياهتم،  أفنوا 
األموال قد رصفت يف سبيل التعرف عىل رضبة برق ال يتجاوز زمنها أجزاء من املييل ثانية 

أي عمليات حتدث يف طرفة عني! 
نأيت بعد هذه احلقائق العلمية لنرى احلقائق النبوية الرشيفة، ونأيت لنعيش رحلة ممتعة مع 
العلامء، ونقارن ونتدبَّر دون أن  النبي األمّي عليه صلوات اهلل وسالمه والذي عّلم  كالم 
نحّمل احلديث ما ال يتمل من التأويل أوالتفسري، ونتساءل: أليس هذا احلديث الرشيف 

يطابق ويوافق مئة باملئة ما توصل إليه العلامء اليوم؟!
حتدث الرسول األعظم عليه صلوات اهلل وسالمه عن يوم القيامة ، ومرور الناس عىل الرصاط، 

وعن رسعة مرور كل منهم حسب عمله يف الدنيا. فأحسُنهم عماًل هوأرسُعهم مرورًا.

عنه يف وصف  اهلل  أيب هريرة ريض  تعاىل يف صحيحه عن  اهلل  اإلمام مسلم رمحه  فقد روى 
الرصاط، ومرور الناس عليه يوم القيامة قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )وُترَسُل 
لُكم كالربق(، قال: قلت بأيب  ِحُم فتقوَمان َجْنَبَتى الرصاط يمينًا وِشاماًل، فيُمرُّ أوَّ األمانة والرَّ
أنت وأمي، أي شء كمّر الربق؟ قال: )أمَلْ َتَروا إىل الربق كيف يمرُّ وَيْرِجُع يف َطْرَفة َعنْي؟ ثم 
اط يقوُل  جال، جَتْري هبم أعامهُلُم، وَنبِّيُكم َقائٌِم عىل الرصرِّ ري وَشدرِّ الررِّ يح، ثم َكَمررِّ الطَّ َكَمررِّ الررِّ
ري إال زحفًا()1(. جُل فال يستطيُع السَّ ْم، حتى َتْعِجَز َأْعامُل العباد، حتى جَيِيَء الرَّ ْم َسلرِّ ربرِّ َسلرِّ

لكم كالربق(! فيقول له  إذن هذا هوسيد البرش حممد صىل اهلل عليه وسلم يقول:  )فيمرُّ أوَّ
سيدنا أبوهريرة: )بأيب أنت وأمي أّي شء كمّر الربق(؟ فيقول عليه الصالة والسالم: )أمل 

تروا إىل الربق كيف يمرُّ ويرجع يف طرفة عني؟(. 
من  الواضح  فمن  االكتشاف.  حديثة  علمية  حقائق  إىل  إشارات  العظيم  احلديث  هذا  يف 
خالل هذا احلديث أن الصحايب راوي احلديث رضوان اهلل عليه استغرب من تعبري الرسول 

الكريم صىل اهلل عليه وسلم حول مرور الربق وحركته ورسعته. 

العرصية،  املكتبة   ،195  /  329 رقم  فيها«،  مْنِزلًة  اجلنة  أهل  »أدنى  باب:  اإليامن،  كتاب  مسلم،  اإلمام  صحيح   )1(
بريوت 2005.
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إشارة إلى سرعة البرق

إذا تساءلنا ما الذي جعل سيدنا أبا هريرة يستغرب ، وملاذا سأل عن مرور الربق؟ واجلواب 
أوالضوء ال   ، الربق  أن  الزمن كانوا يظنون  الناس يف ذلك  أن  إذا علمنا  نجده بسهولة 
يتاج إىل زمن ليمّر! بل مل يكن أحد يتخيل أن للضوء رسعة! إنام  كان االعتقاد السائد أن 
الضوء يسري بلمح البرص، ولذلك قال هذا الصحايب اجلليل: )بأيب أنت وأمي أي شء 

كمررِّ الربق؟(! 
فقد تعجب هذا الصحايب اجلليل من قوله عليه الصالة والسالم »كمررِّ الربق « إذ مل يكن 
يتصّور أن الربق يمّر ويتحرك ويسري! وهذه هي أول إشارة نلمسها يف احلديث الرشيف إىل 
ُلُكْم كالربق( إشارة  أن الربق يسري برسعة حمددة. ففي قوله صىل اهلل عليه وسلم: )فيمرُّ أوَّ

واضحة جدًا إىل وجود زمن ملرور وحترك الربق! 
وكام رأينا فإن الرضبة الراجعة تسري برسعة أكرب من مئة ألف كيلومرت يف الثانية. ومع أننا 
ال ندرك هذه الرسعة بأبصارنا إال أن الصادق املصدوق عليه الصالة والسالم حدثنا عنها 

وأشار إليها يف قوله: )كيف يمرُّ ويرجع(.

إشارة إلى أطوار البرق

إذا تأملنا قوله عليه الصالة والسالم: )أمل تروا إىل الربق كيف يمرُّ ويرجع يف طرفة عني؟(، 
نالحظ أنه يتطابق مئة باملئة مع ما كشفه العلم مؤخرًا. 

فقد انتهى العلامء كام رأينا من خالل احلقائق الواردة يف فقرات هذا البحث إىل أن الربق ما 
هوإال رشارة كهربائية ضخمة ، حتدث نتيجة تالمس الشحنة الكهربائية السالبة املوجودة 
يف الغيمة مع الشحنة الكهربائية املوجبة املوجودة يف األرض، وأن هنالك طورين رئيسيني 

ال يمكن لومضة الربق أن حتدث من دوهنام أبدًا، ومها طور املرور ، وطور الرجوع.
وتأمل معي هذه املصطلحات العلمية، فكلمة »Step« التي يستخدمها العلامء للتعبري عن 
املرحلة األوىل تعني »خيطوأويمر«، أما كلمة »Return« والتي يستخدمها العلامء للتعبري عن 

طور الرجوع تعني »يرجع«، بام يتطابق مع التعابري النبوية الرشيفة!
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ة الكالم النبوي الرشيف ، ومطابقته للحقائق العلمية بشكل كامل. ولكن  وهذا يدلُّ عىل دقَّ
ماذا يعني أن يستخدم العلامء اليوم التعابري النبوية ذاهتا؟ 

إنه يعني شيئًا واحدًا أال وهوأن الرسول الكريم حدثنا عن حقائق يقينية وكأننا نراها، وذلك 
قبل أن يراها علامء عرصنا هذا. ويدل أيضًا عىل إعجاز غيبي يف كالم هذا النبي األمي عليه 

الصالة والسالم. 
فمن الذي أخربه بأن العلامء بعده بأربعة عرش قرنًا سيستخدمون هذه الكلامت؟ ولوكان 
م هذه العلوم من علامء عرصه، جلاءنا باألساطري  الرسول األعظم صىل اهلل عليه وسلم قد تعلَّ

واخلرافات السائدة والتي كان يعتقد هبا علامء ذلك الزمان! 

إشارة إلى زمن البرق

هنالك إشارة رائعة يف احلديث النبوي إىل الزمن الالزم الذي تستغرقه رضبة الربق، فقد 
حدده الرسول األعظم عليه وآله الصالة والسالم بطرفة عني! 

والعمل الذي قمت به ببساطة أنني بحثت يف اكتشافات العلامء ، وقياساهتم احلديثة للزمن 
الذي تستغرقه موجة الربق ذهابًا وإيابًا أي كم يستغرق الربق ليمّر ويرجع؟ 

لقد وجدت بأن الزمن هوأجزاء قليلة من الثانية، وخيتلف هذا الزمن من مكان آلخر ومن 
وقت آلخر، ومتوسط زمن الربق هوعرشات األجزاء من األلف من الثانية)1(.

وبدأت أتساءل: هل هنالك عالقة بني الزمن الالزم لرضبة الربق، وبني الزمن الالزم لطرفة 
د زمن رضبة  العني؟ وإذا كانت األزمنة متساوية أومتقاربة يكون احلديث الرشيف قد حدَّ

الربق قبل علامء أمريكا بأربعة عرش قرنًا. 
ة التي تبقى فيها العني مغلقة  وكانت املفاجأة أنني عندما بحثت عن زمن طرفة العني ، واملدَّ
الثانية  من  األلف  من  األجزاء  عرشات  هوأيضًا  الزمن  بأن  وجدُت  الطرفة،  هذه  خالل 

وسطيًا)2(! وهوذاته الزمن الالزم لرضبة الربق!  

 /1 يعادل  بام  الزمن  قياس  العلامء  يستطيع  فاليوم  املاضية،  القليلة  السنوات  يف  كثريًا  العلم  تطور  لقد    )1(
»أمحد  الدكتور  منجزات  بفضل  وذلك  ذلك،  من  أقل  زمن  قياس  يمكن  كام  الثانية،  من   1000000000000000

زويل«، العامل العريب )املرصي( الذي حصل عىل جائزة نوبل يف الكيمياء عام 1999 م.
(2) Time Converter، www.csgnetwork.com. 
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 ، األرض  عن  بعدها  حسب  ألخرى  غيمة  من  خيتلف  الربق  رضبة  زمن  بأن  ووجدُت 
وحسب الظروف اجلوية املحيطة، وحسب كثافة الغيوم ومدى تشبعها ببخار املاء، ولكن 
هذا الزمن يبقى مقدرًا بعدة عرشات من املييل ثانية)1(، وكذلك وجدُت أن الزمن الالزم 
النفسية والفيزيولوجية والسّن، ولكنه  لطرفة العني خيتلف من إنسان آلخر حسب احلالة 

أيضًا يبقى مقدرًا بعدة عرشات من املييل ثانية)2(.
وسبحان اهلل! ما هذه الدقة يف حتديد األزمنة؟ أعطانا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم الزمن 
، واملجال الذي يرتاوح ضمنه هذا الزمن، فهل بعد هذا اإلعجاز كالم ألحد بأن أحاديث 

الرسول صىل اهلل عليه وسلم ليست معجزة من الناحية العلمية؟

�صكل )22( بعد اإجراء العديد من الأبحاث والدرا�صات والتجارب على وم�صة الربق تبنّي اأن الزمن اللزم حلدوث 

وم�صة برق واحدة يقدر بعدة ع�صرات من امليلي ثانية، وكذلك تبنّي باأن الزمن اللزم لطرفة العني يقدر بعدة 

ع�صرات من امليلي ثانية، وهذا يعني اأن الربق مير ويرجع يف طرفة عني، األي�س هذا هوما اأخربنا به البيان النبوي 

ال�صريف قبل اأربعة ع�صر قرنًا؟

(1) Martin A Uman، Lightning، Courier Dover Publications، 1984.

(2)  Susan Chollar، In the blink of an eye، Psychology Today،  March، 1988.
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تشبيه علمي دقيق

إال  الثانية  تتم يف أجزاء من األلف من  التي  أن تالحظ األحداث  أبدًا  العني ال يمكن  إن 
بواسطة أجهزة دقيقة ، ومتطورة.

فعىل الرغم من أننا نرى وميض الربق يبدووكأنه مستمر، ولكن احلقيقة وكام رأينا يف هذا 
البحث، هنالك عمليات ، ومراحل متتالية ، تتم خالل زمن قصري جدًا ال يمكن إدراكها 

بالعني أبدًا. 

كذلك يف تشبيه الرسول الكريم عليه الصالة والسالم للربق بطرفة العني كل الدقة العلمية، 
وليس غريبًا أن نجد أن العلامء اليوم يستخدمون التعبري النبوي ذاته!! 

إن الذي يتأمل املقاالت الصادرة حول الربق ، جيد أن الباحثني حديثًا يقارنون الزمن الالزم 
لرضبة الربق بطرفة العني، وهذا تعريف ميرس لرضبة الربق يقدمه علامء الغرب يف مقاالهتم 

، ودروسهم التعليمية، حيث يقولون)1(:
A lightning strike can heat the air in a fraction of a second. When air 

is heated that quickly، it expands violently and then contracts، like an 
explosion that happens in the blink of an eye

وهذا يعني باحلرف الواحد:

ب�صرعة،  الهواء  ي�صخن  عندما  الثانية.  من  جزء  يف  الهواء  ت�صخن  الربق  »�صربة 
يتمدد بعنف ثم يتقل�س، مثل انفجار يحدث يف طرفة عني«.

ل معي كيف يستخدم العلامء عبارة » يف طرفة عني« ليصفوا هبا األحداث التي تتم يف  وتأمَّ
شعاع الربق، هذه العبارة هي ذاهتا استخدمها النبي الكريم عليه الصالة والسالم!

إذن علامء عرص الفضاء والذرة والكومبيوتر يستخدمون التشبيه النبوي ذاته، أال يعني ذلك أن 
العلم النبوي أعظم وأكرب من علوم البرش؟

(1) http://weathereye.kgan.com/cadet/lightning/thunder.html
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والسؤال الذي نوّد توجيهه لكل مشّكك: أال يعني هذا أن الكالم الذي جاء به رسول اهلل ال 
يمكن أن يكون من عنده، بل هومن عند اهلل تعاىل؟ 

لقد أكرم اهلل حبيبه املصطفى صىل اهلل عليه وسلم باملعجزات يف كالمه أثناء حياته وبعد موته 
وإىل يوم القيامة، لتكون أحاديث الرسول الكريم شاهدة عىل صدق رسالته للناس مجيعًا.

المعنى اللغوي للكلمتين

ُه، ومّر به:  جاء يف القاموس املحيط يف معنى كلمة )مّر(: » َمرَّ َمّرًا وُمرورًا: جاَز وَذَهَب. َمرَّ
: َمىَض عىل َطريَقٍة واحَدٍة «)1(. جاَز عليه. واْسَتَمرَّ

أما كلمة )َرَجَع( فنجد معناها يف القاموس املحيط كام ييل: » َرَجَع َيْرِجُع ُرجوعًا وَمْرِجعًا، 
الكالَم:  وراَجَعه  صاِحبِه،  إىل  املَْردوُد  الكالِم:  من  جيُع  الرَّ ه،  وَردَّ َفه  رَصَ اليشء  ورجع 

عاَوَده«)2(. 

ونالحظ املعنى الواضح ملرور الربق، أي ذهابه ثم رجوعه أي رّده ، ومعاودته ، وسلوكه 
للطريق ذاهتا، أي استخدام القناة ذاهتا التي تم تأسيسها من قبل. ويف كلتا الكلمتني نلحظ 
إشارة للتكرار واملعاودة، وهذا ما يدث متامًا يف ومضة الربق من تعدد لرضبات الربق ، 

وتكرارها ، ورجوعها ، ومعاودهتا املراحل ذاهتا. 

)1(  الفريوز آبادي، معجم القاموس املحيط، ص 1216، دار املعرفة، بريوت 2005.
)2(  الفريوز آبادي، معجم القاموس املحيط، ص 493، دار املعرفة، بريوت 2005.
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نتائج البحث ووجوه الإعجاز
لنلخص أهم النتائج التي توصلنا إليها يف هذا البحث والتي متثل معجزات علمية يف جمال 

هندسة الكهرباء والربق، مجيعها يف كلامت ال يتجاوز عددها السطر الواحد:

1- تضّمن احلديث الرشيف إشارة واضحة لتحرك الربق ومروره وأنه يسري برسعة حمددة، 
وليس كام كان ُيظن ويعتقد بأن الربق يسري بلمح البرص وال وجود ألي زمن.

2- تضّمن احلديث إشارة إىل أطوار الربق التي اكتشفها العلامء حديثًا، وأن الربق يدث 
عىل مراحل وليس كام كان يعتقد أنه يدث دفعة واحدة، أي أن الرسول الكريم صىل اهلل 
عليه وسلم حدد املراحل األساسية التي يدث خالهلا الربق، ومن دوهنا ال يمكن لرضبة 

الربق أن حتدث أبدًا.

3- حّدد احلديث الرشيف اسم كل مرحلة )يمّر ويرجع(، باسمها احلقيقي والفعيل، وبام 
يتناسب مع االسم العلمي هلا. 

4- إن الرسول الكريم هوأول من حتدث عن حقيقة علمية أال وهي رجوع الربق أوطور 
الرجوع، وهذا سبق علمي يف احلديث النبوي الرشيف.

5- حّدد احلديث النبوي زمن رضبة الربق الواحدة بطرفة عني، وقد رأينا كيف تساوى هذان 
الزمنان، أي أن التشبيه النبوي للربق بطرفة عني هوتشبيه دقيق جدًا من الناحية العلمية.

6- نستطيع اليوم أن نعلم من خالل القياسات الدقيقة أن كمية هائلة من الشحنات السالبة 
تصل من الغيمة إىل األرض يف أقل من جزء من األلف من الثانية، وتتولد بعد ذلك الرضبة 
الراجعة والتي تسري عرب قناة حمددة برسعة تصل إىل أكثر من نصف رسعة الضوء كام رأينا 

والتي تعطي الربق الوميض الذي نراه.

هنالك  أي  أخرى،  لرضبات  جديد  من  ُتستخدم  الراجعة  الرضبة  تسلكها  التي  القناة  إن 
مرور ورجوع لشعاع الربق، أي هنالك تكرار لرضبات الربق يمكن أن يكون عددها 3 

أو4 أوأكثر، ومجيعها ُيرى عىل أنه ومضة واحدة.
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وإذا تأملنا احلديث من زاوية أخرى نجد بأنه يشري إىل هذا التكرار يف الرضبات من خالل 
املدة  إن  حيث  أيضًا  اإلعجاز  يتجىل  وهنا  ويرجع(.  )يمّر  والسالم:  الصالة  عليه  قوله 
الفاصلة بني الرضبة واألخرى هي بحدود 40 مييل ثانية)1(، وهذا الزمن قريب جدًا للزمن 

الالزم لطرفة العني، فسبحان اهلل!

7- من رشوط املعجزة يف السنة النبوية أن يستحيل معرفة احلقيقة العلمية التي حدثنا عنها 
الرسول األعظم عليه الصالة والسالم يف زمنه.

الظاهرة بدأت يف  الدقيقة هلذه  الدراسة  العلمي لتجارب الربق نجد أن  التطور  ولوتأملنا 
السبعينات من القرن العرشين يف أمريكا وأوربا وأسرتاليا، ثم يف عام 1995 بدأت دراسة 

الربق من الفضاء من خالل األقامر االصطناعية التابعة لوكالة الفضاء األمريكية ناسا)2(.

القول إن احلديث يمثل معجزة علمية ال ريب فيها، ألنه أخربنا بحقيقة  ولذلك نستطيع 
علمية مل يتم التأكد منها يقينًا وبالصور احلقيقية إال يف هناية القرن العرشين، أي بعد أربعة 

عرش قرنًا من الزمان.

الخاتمة

ويف ختام هذا البحث ال بّد من اإلجابة عن سؤال قد خيطر ببال من يقرأ هذا البحث 
حول  والتفاصيل  العلمية  الدقة  هذه  كل  يتضمن  احلديث  هذا  كان  إذا  األوىل:  للمرة 
العكس  بل عىل  املراحل؟  املسلمني هذه  علامء  يكتشف  مل  فلامذا  املعقدة،  الربق  عملية 
نرى علامء الغرب وهم من غري املسلمني يكتشفون هذه العمليات وهم مل يقرءوا هذا 

احلديث ومل يطلعوا عليه؟

واجلواب ببساطة أن املسلمني يصّدقون كل ما جاء به حممد عليه الصالة والسالم، ولكن 

(1)  Martin A Uman، Lightning، Courier Dover Publications، 1984.

(2)  Dan Breed، Bob Henson، Lightning: FAQ، UCAR Communications، http://www.ucar.edu/
communications.
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غري املسلم هومن سيستفيد من هذه احلقائق وهذه املعجزات لتكون برهانًا ملموسًا له عىل 
صدق رسالة اإلسالم. 

فالنبّي عليه الصالة والسالم عندما خياطب امللحدين بحقائق علمية هم من سيكتشفها فإن 
ة التفوق واإلقناع بأن الرسول عىل حق! هذا قمَّ

احلديث  أثناء  العلمية  املعجزة  هذه  استخدم  األعظم  الرسول  أن  حقًا  املعجز  واليشء 
يفهموهنا  التي  العلم  بلغة  أن خياطبهم  يريد  امللحدون، وكأنه  ينكرها  التي  القيامة  عن 
جيدًا ويؤكد هلم: كام أهنم رأوا حقيقة مرور الربق ورجوعه وهي حقيقة يقينية، فكذلك 
سوف يرون حقيقة يوم القيامة واملرور عىل الرصاط. والسؤال أليس اإلسالم خياطب 

أعداءه بلغة العلم؟

املعجزة  هذه  رؤية  له  تتيرس  مل  وإذا  النبوية،  املعجزة  هذه  يرى  عندما  إيامنًا  يزداد  فاملؤمن 
أوغريها فلن خيتل إيامنه أبدًا! أما امللحد فال تقنعه إال الرباهني العلمية املادية، وهذا احلديث 

هوواحد منها.

نسأل اهلل تعاىل أن جيعل يف هذا البحث اخلري واهلداية واإلقناع لكل من يشّك برسالة اإلسالم 
وبنبّوة خاتم النبيني عليه الصالة والسالم. 

الكريم صىل اهلل  الرسول  أقوال  يتأمل  وندعوكل مؤمن حمّب لكتاب اهلل وسّنة رسوله أن 
ر يف إعجازها العلمي واللغوي والغيبي.  عليه وسلم، ويتفكَّ

القليل،  النبوية مل ُيستخرج منها إال  بالعجائب واألرسار! والكنوز  فنحن أمام بحر يزخر 
وهنالك الكثري من األحاديث التي مل ُتدرس بعد، وهي بانتظار من يستخرج إعجازها. 

كام نسأله تعاىل أن يلهمنا التعاون عىل الرب والتقوى كلٌّ حسب اختصاصه لنصل إىل مرضاة 
اهلل جلَّ وعال. وعسى أن نكون مجيعًا من هؤالء الذين مدحهم اهلل تعاىل يف كتابه الكريم 

فقال: )ويتفكرون يف خلق الساموات واألرض( ]آل عمران: 191[.
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المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

م�ضابيح الكون
د. ي�س بن حممد املليكي

الفلك وعلوم الف�صاء - جامعة امللك عبد العزيز



يقول املولى تبارك وتعالى :

َماَء  ا ال�صَّ نَّ اُهنَّ �َصْبَع �َصَمَواٍت يِف َيْوَمنْيِ َواأَْوَحى يِف ُكلِّ �َصَماٍء اأَْمَرَها َوَزيَّ ﴿َفَق�صَ
اِبيَح َوِحْفًظا َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم﴾ ]فصلت: 12[. �صَ ْنَيا مِبَ الدُّ

 سنتناول يف بحثنا هذا مصابيح السامء الدنيا، وجديد ما اكتشفته أحدث السفن الفضائية 
واملناظري بشقيها األريض والفضائي من النجوم املنترشة يف أرجاء الكون بدءا من اقرهبا لنا 
وهي شمسنا حيث أهنا أوضح وأقرب املصابيح الينا موضحني خواصها الفيزيائية معرجني 
عىل انواع شتى ختتلف يف احلجم والطاقة ثم نتناول األبعد وهي ما تسمى بالنجوم املحلية 
ثم األبعد يف جمرات بعيدة وسنرى من عجائب صنيع اخلالق تبارك وتعاىل ما جييل بعضا من 

دالئل عظمته وقدرته وإتقانه يف كونه العظيم فتبارك اهلل أحسن اخلالقني.
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 تعريف المصابيح : 

هي الرسج املنرية املتألألة  املضيئة بذاهتا والتي متدنا بالضوء واحلرارة وهي النجوم املنترشة 
هائلة  احلالة  ،   بالزمية  الشكل   نووية كروية  مفاعالت  – وهي  العظيم   الكون  أرجاء  يف 
ترصد  واهلليوم  اهليدروجني  عنارصها  ومعظم  احلرارة.  عالية  احلجم  ،   عظيمة  الكتلة  ،  
جمتمعة باملجرات كحشود نجمية  ثنائية أوفردية  أوأكثر،    متامسكة بقوة اجلاذبية عيل الرغم 
من بنائها البالزمي  ،  وتشع كال من الضوء املرئي وغري املرئي بجميع موجاته  .  ويمكن من 
خالل املطاييف دراسة ضوء النجم الواصل إلينا والتعرف عىل العديد من صفاته الطبيعية  
مثل درجة ملعانه  ،  شدة إضاءته  ،  درجة حرارته  ،  حجمه  ،  كتلته  ،  موقعه منا  ،  رسعة دورانه 
حول حموره  ،  ورسعة حركته يف مداره  ،  تركيبه الكيميائي  ،  ومستوي التفاعالت النووية فيه 

ايل غري ذلك من صفات  فيزيائية. 

محراء   نجوم  إيل  سطحها  حرارة  درجة  أساس  عىل  العادية  النجوم  تصنيف  أمكن  وقد 
مائلة  وبيضاء    ، برتقالية  ،  وصفراء   نجوم  إيل    ، أقلها حرارة   )3200  درجة مطلقة (  وهي 
إيل الصفرة ،  وبيضاء  ،  وبيضاء مائلة إيل الزرقة  ،  وزرقاء  )30،000  درجة مطلقة (  وأشدها 
تبلغ درجة  إذ  القزمة الصفراء متوسطة احلرارة  النجوم  حرارة   السوداء وتعد شمسنا من 

حرارة سطحها حوايل ستة آالف درجة مطلقة .  

وعن امل�صابيح يقول احلق تبارك وتعالى 

ْنَيا بَِمَصابِيَح  اَمَء الدُّ ا السَّ نَّ ﴿َفَقَضاُهنَّ َسْبَع َسَمَواٍت يِف َيْوَمنْيِ َوَأْوَحى يِف ُكلرِّ َساَمٍء َأْمَرَها َوَزيَّ
َوِحْفًظا َذلَِك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم﴾ ]فصلت: 12[.

اآلَياِت  ْلَنا  َفصَّ َقْد  َواْلَبْحِر  اْلرَبرِّ  ُظُلاَمِت  يِف  ا  هِبَ لَِتْهَتُدوْا  ُجوَم  النُّ َلُكُم  َجَعَل  الَِّذي  ﴿ُهَو 
]16  : ]النحل  َتُدوَن﴾  َيْ ُهْم  َوبِالنَّْجِم  ﴿وَعالَماٍت   ]َ97  : َيْعَلُموَن﴾]األنعام   لَِقْوٍم 

ُكلرِّ  ِمن  : 16[  ﴿َوَحِفْظَناَها  اِظِريَن﴾ ]احلجر  لِلنَّ اَها  نَّ َوَزيَّ ُبُروجًا  اَمء  السَّ يِف  َجَعْلَنا  ﴿َوَلَقْد 
ِجيٍم ﴾]احلجر : 17[ . َشْيَطاٍن رَّ
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مصابيح الكون

من املسلم به أن الكون ميلء بالدخان والدخان  به الغاز والرتاب التي تشكل النجوم 
وسحب  كسدم  صورت  وقد  والسيليكون  الكربون  من  ذرات  عن  عبارة  والرتاب 
الفضاء  لنجوم جديدة .ومجيع علامء  أجنة  الكون والسدم هي  أرجاء  منترشة يف مجيع 
يقررون أن الكون كان وما زال مليئًا بغاز حار ثم تربد وأول ما تشكل منها  هوالنجوم. 
والقرآن يقرر بأن السامء أوالكون كان دخانًا ثم زيَّن اهلل السامء بالنجوم وسامها املصابيح 

كام ذكر تبارك وتعاىل.  

يتم  التي  العملية  وهي  النووية  التفاعالت  بواسطة  املصابيح  يف  اهلائلة  الطاقة  وتنتج 
الذرات  نوي  لتكون  املعروفة (   العنارص  أخف  اهليدروجني )   ذرات  نوى  اندماج  فيها 
يتحول  حتي  النجم  حرارة  درجة  من  تزيد  التي  الطاقة  وتنطلق  بالتدريج  األثقل 
أوالنجم   ،Red Giant  األمحر والعمالق   )Nova( املستعر  النجم  باسم  مايعرف  ايل 
وحينام   Hypergaint األعظم  العمالق  وفوق    )Supergiant( األعظم  العمالق 
االندماج  عملية  وتتوقف  النجم ،   طاقة  تستهلك  حديد  إىل  املستعر  النجم  قلب  يتحول 
أوايل  نيوتروين  نجم  أوإيل  ابيض ،   قزم  إيل  إما  فيتحول  النجم  وينفجر  فيه ،   النووي 
كامال .  طمسا  ضوءه  أويطمس  النجم  فينكدر  االبتدائية  كتلته  حسب  اسود   ثقب 

وعند انفجار النجوم تتناثر أشالؤها ـ ومنها احلديد ـ يف صفحة السامء  .  ﴿وأنزلنا احلديَد فيه 
بأٌس شديٌد سورة احلديد﴾ – اآلية 25(

 أن الغالبية الساحقة من النجوم  )90%(  تتبع النجوم العادية التي تعرف باسم نجوم النسق 
أوالطمس  ،  والباقي هي نجوم يف مراحل االنكدار   )Main Sequence Stars(  األسايس
أويف مراحل االنفجار والتالش  ،  من مثل األقزام البيضاء  ،  النجوم النيوترونية  ) النابضة 
وغري النابضة  (  والثقوب السود يف املجموعة األويل  ،  والعاملقة احلمر  ،  والعاملقة العظام ،  
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والنجوم املستعرة  ،  وفوق املستعرات يف املجموعة الثانية  . وأكثر النجوم العادية ملعانا هي 
أعالها كثافة ،  وبعضها يصل يف كتلته إىل 350 مرة قدر كتلة الشمس ،  وتشع قدر إشعاع 

الشمس ماليني املرات . 

مراحل المصابيح

ذاهتا  عىل  أوتتكدس  تنفجر  أن  قبل  والشيخوخة  والشباب  امليالد  من  بمراحل  النجوم   متر 
وبفعل  ذاته  عىل  الدخان  هذا  بتكدس  الكوين  الدخان  من  تولد  فهي  كامال ،   طمسا  فتطمس 
النجوم  إيل  االبتدائية  النجوم  هذه  تتحول  ثم    ،)Prostars(  ابتدائية نجوم  تتكون  اجلاذبية 
  ،)Giants  Red( احلمر  العامليق  إيل  متحولة  تنتفخ  ثم    ،)Srars  Sequence  Main(  العادية
 Planetary( الكوكبية  السدم  إيل  حتولت  الغازية  هاالهتا  احلمر  العامليق  فقدت  فإذا 
)Dwarfs  White(    البيض األقزام  باسم  مايعرف  هيئة  عيل  تنكمش  ثم    ،)Nebulae

عدة  األبيض  القزم  إيل  العودة  ثم  أمحر  عمالق  إيل  األبيض  القزم  انتفاخ  عملية  تتكرر  وقد 
 I  Type(األول الطراز  من  مستعر  فوق  هيئة  عيل  باالنفجار  الدورة  هذه  وتنتهي  مرات ،  
العادي كبرية )  عدة مرات  للنجم  االبتدائية  الكتلة  إذا كانت  أما    )Explosion  nova  Super

  ،)giants  Super( الكبار  العاملقة  هيئة  عيل  آخرعمره  يف  ينتفخ  فإنه  الشمس (   كتلة   قدر 
  ،)Explosion  nova  Super  II  Type( الثاين  الطراز  من  مستعر  فوق  هيئة  عيل  ينفجر   ثم 
  ،)Pulsars( النابضة   )Stars  Neutron( النيوترونية  النجوم  االنفجار  هذا  عن    فينتج 
 )Holes  Black(  السود أوالثقوب    ،)Stars  Neutron  Pulsating-Non(  النابضة   وغري 

 أوما نسميه باسم النجوم اخلانسة الكانسة وذلك حسب الكتلة االبتدائية للنجم .
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بعض انواع المصابيح

 

قلب العقرب وهوفوق عملق اأحمر
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اأبط اجلوزاء امل�صت�صعر القادم

الفا قنطور�س تواأم ال�صم�س
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جنم عملق اأحمر قيفاوي

الذنب – اأبي�س فوق عملق حار جدا
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مريا – عملق اأحمر

كابيل – جنم ثنائي اأ�صفر عملق
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اآركتورو�س – برتقايل عملق
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الدبران – جنم عملق اأحمر

اآريداين – قزم اأبي�س
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- 39073 MPB- الأملا�س
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ثانيًا :
محور األرض وعلوم البحار



المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة



المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

)وكذلك جعلناكم اأمة و�صطًا(

اإثبات تو�ضط مكة المكرمة للياب�ضة
درا�صة با�صتخدام القيا�صات و�صور الأقمار ال�صناعية

الدكتور املهند�س/ يـحـي وزيـــــرى



مقـدمـة

منذ أن نبه األستاذ الدكتور حسني كامل الدين رمحه اهلل اىل أن مكة تتوسط اليابسة،  فقد 
انقسم الناس حول هذا االكتشاف اىل فريقني أساسيني مابني مؤيد ومعارض، وكان وجه 
بالقياسات  اثباته  يتم  مل  الدين  كامل  حسني  الدكتور  اكتشاف  ألن  نظرا  قائام  االعرتاض 

العلمية الدقيقة.

لذلك فقد حاول بعض علامء املسلمني املعارصين اثبات ذلك، وكان منهم األستاذ الدكتور 
مكة  توسط  الثبات  اآليل،  للحاسب  برنامج  استخدام  طريق  عن  وذلك  شلتوت  مسلم 
قائمة  االعرتاضات  من  العديد  ظلت  املشكور  اجلهد  هذا  من  وبالرغم  لليابسة،  املكرمة 
ورافضة هلذه الفكرة، لعدم تقديم القياسات العلمية الدقيقة من واقع املسافات احلقيقية بني 
مكة وحدود اليابسة، باستخدام وسيلة علمية صحيحة ويمكن االتفاق عليها يف األوساط 

العلمية يف نفس الوقت.

لذلك فقد بدأت منذ عدة سنوات يف بحث ودراسة متواصلة من أجل اثبات حقيقة توسط 
مكة املكرمة حلدود اليابسة، من خالل القياسات الدقيقة والتي حتدد املسافات الصحيحة 
وأفريقيا  )آسيا  القديم  العاملني  قارات  حدود  عىل  خمتارة  معينة  ونقاط  املكرمة  مكة  مابني 

وأوروبا(   واجلديد )األمريكتني واسرتاليا والقارة اجلنوبية املتجمدة(.

املكرمة  مكة  توسط  تثبت  نتائج  من  اليه  ماتوصلنا  قبل عرض  الالزم  من  أنه  وقد وجدنا 
لليابسة، أن نوضح فكرة توسط مكة املكرمة عند علامء اللغة والتفسري واجلغرافيني املسلمني 

القدماء، مع االشارة اىل اآليات القرآنية التي تضمنت هذه احلقيقة.
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أواًل: توسط مكة لليابسة عند علماء اللغة والتفسير والجغرافيا :

ذهب عدد من علامء اللغة إىل أن سبب تسمية مكة هبذا االسم هوأهنا وسط األرض، يقول 
الزبيدي يف كتابه »تاج العروس«)1(: )وقيل: إِنَّ مكة مَأخوذة من امُلكاَكِة وهي الّلبُّ وامُلخُّ 
نْيا ولُبُّها وخالِصُها(، ويقول يف موضع  ا وَسَطُ الدُّ يَتْ هبا ألهنَّ الذي يف وَسَطِ العَظْمِ، سمرِّ
آخر مبينًا سبب تسمية مكة بأم القرى: )وأم القرى مكة - زيدت رشفًا-؛ ألهنا توسطت 

األرض فيام زعموا(.

مكان  األرض  يف  اهلل  خلق  ما  »أول  البلدان)2(:  معجم  صاحب  احلموي  ياقوت  وقال 
الكعبة، ثم دحا األرض من حتتها، فهي رسة األرض ووسط الدنيا، وأم القرى أوهلا الكعبة، 

وبكة حول مكة، وحول مكة احلرام، وحول احلرام الدنيا«.

جاءت  البلدان  سائر  عىل  مكة  فضل  عن  قدياًم  املسلمني  التفسري  علامء  حديث  ثنايا  ويف 
اإلشارة إىل أن مكة املكرمة تقع يف وسط العامل، يقول القرطبي)3(:) قوله تعاىل: ﴿َوَكَذلَِك 
كذلك  األرض  وسط  الكعبة  أن  وكام  املعنى:   ،]143 ]البقرة:  َوَسطًا﴾  ًة  ُأمَّ َجَعْلَناُكْم 
جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم دون األنبياء وفوق األمم، والوسط: العدل، وأصل هذا 
أن أمحد األشياء أوسطها(، ويقول ابن عطية يف تفسريه)4(: )وأم القرى مكة سميت بذلك 
لوجوه أربعة، منها أهنا منشأ الدين والرشع، ومنها ما روي أن األرض منها دحيت، ومنها 
أهنا وسط األرض وكالنقطة للقرى، ومنه ما حلق عن الرشع من أهنا قبلة كل قرية، فهي هلذا 

كله أم وسائر القرى بنات(.

َحْوهَلَا﴾  َوَمْن  اْلُقَرى  ُأمَّ  ﴿َولُِتنِذَر   :)5( تفسريه  يف  أبوحيان  قاله  ما  أيضًا  ذلك  ومن    
منها،  الدين، ودحواألرض  بذلك ألهنا منشأ  القرى مكة وسميت  أم  ]األنعام: 92[   
للناس(،  وضع  بيت  أول  ومكان  احلج  وموضع  قبلة  ولكوهنا  األرض،  وسط  وألهنا 
ويقول النسفي يف تفسريه)6(: )وسميت أم القرى ألهنا رسة األرض وقبلة أهل القرى 

وأعظمها شأناً والناس يؤموهنا(.
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تتوسط  املكرمة  أن مكة  اللغة والتفسري، قد فهموا  أن بعض علامء  لنا  يتضح     مما سبق 
القرى«،  »أم  بأهنا   القرآين هلا  أوالوصف  اللغوي السمها »مكة«  املعنى  اما من  األرض 
البقرة  سور  يف  وردت  التي  القرآنية  اآليات  بعض  يف  ماورد  وتفسري  فهم  خالل  أومن 

واألنعام والشورى.

املسلمني  واجلغرافيني  والفلكيني  والباحثني  العلامء  باهتامم  املكرمة  مكة  حظيت  لقد     
باعتبارها قبلتهم التي أمر اهلل سبحانه وتعاىل بالتوجه إليها يف صالهتم لقوله تعاىل: )َفَولرِّ 
وا ُوُجوَهُكم َشْطَرُه( )البقرة: 150(، كذلك  َوْجَهَك َشْطَر املْسِجِد احَلَراِم َوَحْيُث َما ُكْنُتم َفَولُّ
ِ َعىل  فاحلج إىل بيت اهلل احلرام هومتام أركان اإلسالم، وهوالركن اخلامس، لقوله تعاىل: )َوهلِلَ

النَّاِس ِحجُّ الَبْيِت َمْن اْسَتَطاَع إليِه َسبِْياَل(    )آل عمران: 97(.

   ومن هنا كان اهتامم املسلمني بتحديد االجتاه الصحيح نحوبيت اهلل احلرام قبلة املسلمني      
يف مشارق األرض ومغارهبا، كام اهتموا بتحديد املسارات لرسم الطرق املؤدية إليه خدمة 
لإلسالم وتيسريًا عىل املسلمني، وكان العامل اجلغرايف املسلم )اجليهاين( الذي عاش يف القرن 
الرابع اهلجري قد اهتدى إىل رسم الكرة األرضية وحتديد موقع مكة املكرمة عليها، وقام 
برسم املساقط ألقطار الدائرة، فإذا هبا تلتقي مجيعها يف موقع البيت احلرام، وإذا به يشكل 

مركز العامل )اليابسة(.

هـ/1551م(   958( )الصفاقس(  املسلم  اجلغرايف  قام  اهلجري  العارش  القرن  ويف     
بتطوير األبحاث اجلغرافية ورسم الكرة األرضية حسب أبحاثه مستهدفًا من ذلك حتديد 
أوروبا، والذي توصل  الصني وأعايل  أقايص  بلغوا  الذين  املسلمني  القبلة خلدمة  موقع 
أيضًا إىل أن البيت العتيق يف مكة املكرمة هومركز الكرة األرضية بعد أن رسم خريطة 
املكرمة  مكة  موقع  توضح  أخرى  وخريطة  اإلسالمي،  بالعامل  املكرمة  مكة  عالقة  متثل 

بالنسبة للكرة األرضية.

   لقد اعتمدت أوروبا يف أبحاثها وكشوفها اجلغرافية عىل خرائط علامء املسلمني باعتبارها 
املصدر  أصبحت  وقد  املسلمون،  أوجدها  التي  العلوم  وهومن  اخلرائط،  وأفضل  أدق 

الرئيس للعلوم اجلغرافية وحفظها »ميللر« باعتبارها أهم الوثائق العلمية)7(.
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ثانيًا : توسط مكة لليابسة عند علماء العصر الحديث :

أغلب  أما  لليابسة،  مكة  توسط  حول  العرشين  القرن  يف  أجريتا  هامتان  دراستان  توجد 
املقاالت والدراسات املنشورة فالتعدوأكثر من نقل أوتكرار ملا ورد هباتني الدراستني.

الحظ  حيث  العرشين،  القرن  من  السبعينيات  منتصف  يف  أجريت  الأولى:  الدرا�صة 
الدكتور حسني كامل الدين رمحه اهلل، )الذي شغل درجة األستاذية ملادة املساحة يف عدد من 
اجلامعات واملعاهد العليا يف مرص والرياض( متركز مكة املكرمة يف قلب دائرة متر بأطراف 
مجيع القارات، أي أن اليابسة عىل سطح الكرة األرضية موزعة حول مكة املكرمة توزيعا 

منتظام، وأن هذه املدينة املقدسة تعترب مركزا لليابسة)8(.

ويروي العامل املرصي الدكتور حسني كامل الدين قصة االكتشاف الغريب، فيذكر أنه بدأ 
شخص  كل  تساعد  وسيلة  ليعد  بحثا  جيري  كان  حيث  متاما،  خمتلف  هدفه  وكان  البحث 
يف أي مكان من العامل عىل معرفة وحتديد مكان القبلة، لذلك فكر يف عمل خريطة للكرة 
األرضية لتحديد اجتاهات القبلة عليها، وبعد أن وضع اخلطوط األوىل يف البحث التمهيدي 
الذي  االكتشاف  هذا  فجأة  له  ظهر  اخلمس،  القارات  عليها  ورسم  اخلريطة  هذه  إلعداد 
برجال وضع  بيده  وأمسك  العامل،  املكرمة يف وسط  مكة  موقع  أن  فقد وجد  أثار دهشته، 
طرفه عىل سطح الكرة األرضية ومر بالطرف اآلخر عىل أطراف مجيع القارات، فتأكد له أن 
اليابسة عىل سطح الكرة األرضية موزعة حول مكة املكرمة توزيعا منتظام، ووجد مكة - يف 

هذه احلالة - هي مركز األرض اليابسة)9(.

وبالرغم من هذه املالحظة العلمية اهلامة فان األستاذ الدكتور حسني كامل الدين مل يقدم 
الدليل العلمي، عن طريق القياسات العلمية الدقيقة التي تثبت هذه املالحظة بشكل قطعي 
يف ذلك الوقت، ولكن يرجع فضل ابراز هذا االكتشاف الرائع يف العرص احلديث هلذا العامل 

املسلم رمحه اهلل.

يف  شلتوت  مسلم  الدكتور  األستاذ  العامل  يد  عىل  فكانت  اأما الدرا�صة الثانية: 
التسعينيات من القرن العرشين، وقد كان يعمل أستاذا لبحوث الشمس والفضاء بمعهد 
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أعد  برنامج  استخدام  دراسته عىل  اقترصت  وقد  بمرص،  واجليوفيزيائية  الفلكية  البحوث 
قياس  ونقاط  املكرمة  مكة  بني  املسافة  حلساب  اآليل،  احلاسب  باستخدام  لذلك  خصيصا 

حمددة عىل أطراف اليابسة بالنسبة للعاملني القديم واجلديد)10(.

وبالرغم من أمهية هذه الدراسة الستخدامها منهجا علميا واضحا، ولكنها اقترصت عىل 
دراسة باحلاسب اآليل ومل تعتمد عىل قياسات حقيقية هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد 
اقترصت عىل اختيار نقاط قليلة للقياس خاصة بالنسبة لقارات العامل اجلديد، كام أن بعض 
القياسات كانت غري دقيقة، ولكن تظل هذه الدراسة عالمة هامة يف طريق اثبات توسط 

مكة لليابسة، وقد استفدت منها كثريا أثناء اجراء دراستي يف ذلك املضامر.

األقمار  وصور  القياسات  خالل  من  لليابسة  مكة  توسط  اثبات   : ثالثًا 
الصناعية :

1- و�صائل القيا�س:

اجلغرافية  اخلرائط  عىل  االعتامد  اليمكن  أنه  واملتخصصني  اخلرباء  لكل  املعروف  من    
ألن  اخلرائط،  تلك  عىل  أومدينتني  موقعني  بني  ودقيقة  علمية  قياسات  لتحديد  املعروفة، 
هذه اخلرائط ما هي اال عبارة عن رسم يمثل اسقاط لقارات العامل، واليمكن أن يعرب عن 

املسافات واالجتاهات احلقيقية يف آن واحد.

  لذلك فقد استخدمت يف بحثي الثبات توسط مكة املكرمة لليابسة عىل برناجمني يعتمدان 
قياسات  عمل  امكانية  هبام  أن  كام  األرضية،  للكرة  احلقيقية  الصناعية  األقامر  صور  عىل 
دقيقة للمسافات القوسية واالجتاهات بني أي نقطتني عىل سطح الكرة األرضية، وهذه 

الربامج هي)11(:

• العالية 	 بامكانياته  معروف  وهوبرنامج   :)12(  Google Earth ايرث  جوجل 
من  متناهية،  بدقة  األرضية  الكرة  سطح  عىل  نقطتني  أي  بني  املسافات  لتحديد 

خالل الصور احلقيقية للكرة األرضية امللتقطة عن طريق األقامر الصناعية.
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• Qibla locator )13(: وهوبرنامج مصمم خصيصا لتحديد اجتاه القبلة بدقة 	
متناهية من أي نقطة عىل سطح الكرة األرضية، كاميدد املسافة بني أي نقطة 
عىل الكرة األرضية ومكة املكرمة )القبلة( بدقة متناهية أيضا، باستخدام صور 

األقامر الصناعية.

  كام استخدمت برناجما مساعدا باسم Geomidpoint calculator، وهوبرنامج يمكن عن 
طريقه حتديد النقطة املتوسطة بني نقطتني أوأكثر عىل سطح الكرة األرضية بدقة متناهية، 
ويدد مكان النقطة املتوسطة عن طريق اخلرائط التفصيلية احلقيقية لألرض أوصور األقامر 

الصناعية حسب الطلب.

من  العامل  أنحاء  يف  واخلرباء  املتخصصني  لدى  ومعتمدة  معروفة  السابقة  الربامج  وهذه    
الناحية العلمية، ويتم االعتامد عىل نتائجها من الناحية العلمية لدقتها املتناهية، وكلها تدار 

بمعرفة رشكة »جوجل« Google ومتاحة عىل الشبكة العاملية للمعلومات )االنرتنت(.

2- معايري اختيار نقاط القيا�س:

  بناء عىل دراسة شكل احلدود اخلارجية للقارات السبع املعروفة ومساحتها، فقد تم اختيار 
أربع جمموعات من النقاط لقياس بعدها عن مكة املكرمة، وهذه املجموعات هي:

• جمموعة النقاط التي متثل أبعد مسافات عن مكة املكرمة من حدود قارات العامل القديم.	

• جمموعة النقاط التي متثل أقرب مسافات ملكة املكرمة من حدود قارات العامل اجلديد.	

• جمموعة النقاط التي متثل أبعد مسافات عن مكة املكرمة من حدود قارات العامل اجلديد.	

• النقاط التي متثل املراكز اجلغرافية التي تتوسط قارات العامل اجلديد.	

املكرمة  مكة  مابني  املسافات  حتديد  تم  فقد  ذكرها  سبق  التي  الربامج  وباستخدام 
برنامج  مابني  النتائج  لتطابق  ذلك  وتأكد  متناهية،  بدقة  السابقة،  النقاط  وجمموعات 
واالجتاهات  املسافات  بتحديد  اخلاصني   ،Qibla locator وبرنامج  ايرث«  »جوجل 

احلقيقية عىل سطح الكرة األرضية.
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3-نتائج الدرا�صة العلمية ومناق�صتها:

اأ- بالن�صبة لتو�صط مكة للعامل القدمي )اأفريقيا واوروبا واآ�صيا(:

  تم اختيار مواقع حمددة )ممثلة بخطوط الطول والعرض( والتي متثل أبعد مسافات عن 
مكة املكرمة يف قاريت أفريقيا وأوروبا وآسيا، وتم توضيح نتائج القياسات يف جدول 
رقم)1(. وقد اتضح أن املسافة املتوسطة مابني أبعد حدود يف قارة أفريقيا وأوروبا )جزيرة 
أيسلندا( وآسيا تساوي حوايل 6442 كم، مع وجود جزء من قارة آسيا مل يدخل يف حدود 

املسافة السابقة التساع لكرب مساحة هذه القارة، انظر شكل )1(.

  وسوف يتضح لنا أن اجلزء املتبقي من قارة آسيا سوف يدخل يف قياسات احلدود القريبة 
من قارات العامل اجلديد، وذلك ألن أبعد نقطة يف قارة آسيا تلتقي مع أبعد نقطة من احلدود 
اكتشاف  بعد  اال  معروفا  يكن  وهومامل  برنج،  مضيق  عند  الشاملية  أمريكا  لقارة  الشاملية 

األمريكتني ورسم خريطة العامل التي حتتوي عىل سبع قارات، ارجع لشكل )2(.

جدول رقم )1(: امل�شافة بني مكة املكرمة واأبعد النقاط يف قارات العامل القدمي 

)من عمل ودرا�صة الباحث(

القــارة
البلد 

)املوقع(
خط العرضخط الطول

املسافة 
القوسية كم

مقدار 
االنحراف

1- افريقيا
جنوب 
افريقيا

19.3834.506569%2

2- افريقيا
الساحل 

الغريب
17.3614.396086% 5.5

3- أوروبا
جزيرة 
أيسلندا

  23.56 -65.406672% 3.45

0 %6442- - -- - -- - -املسافة املتوسطة
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�صكل )1(: مكة املكرمة تقع يف مركز دائرة مت�س اأبعد نقاط قارات العامل القدمي 

)من درا�صة وعمل الباحث(.

ب- بالن�صبة لتو�صط مكة حلدود قارات العامل اجلديد القريبة:

  تم اختيار مواقع حمددة )ممثلة بخطوط الطول والعرض( والتي متثل املسافات مابني مكة 
اجلنوبية  والقارة  واألمريكتني  )اسرتاليا  اجلديد  العامل  قارات  من  القريبة  واحلدود  املكرمة 
املتجمدة( ويدخل فيها نقطة التقاء قارة آسيا مع قارة أمريكا الشاملية عند مضيق »برنج”، 

وقد تم توضيح نتائج القياسات يف جدول رقم )2(.

)اسرتاليا  اجلديد  العامل  قارات  يف  حدود  أقرب  مابني  املتوسطة  املسافة  أن  أتضح  وقد     
واألمريكتني والقارة اجلنوبية املتجمدة( باالضافة اىل نقطة التقاء قارة آسيا مع قارة أمريكا 

الشاملية عند مضيق »برنج« تساوي حوايل 9306 كم.
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جدول رقم )2(: امل�شافة بني مكة املكرمة واأقرب النقاط يف قارات العامل اجلديد 
ويدخل فيها اأبعد نقطة يف اآ�صيا. )من عمل ودرا�صة الباحث(

خط الطولالبلد الـموقعالقارة
خط 

العرض
املسافة 

القوسية كم.
مقدار 

االنحراف

0.6%9360-113.5521.58الساحل الغريب1- اسرتاليا

2- القارة اجلنوبية 
املتجمدة

5.5 %65.519750-53.78الساحل الشاميل

6.6 %8693-5.29-35.15الساحل الرشقي3- أمريكا اجلنوبية

4- أمريكا الشاملية
الساحل الرشقي 

)نيوفوندالند(
52.7347.878453% 9.1

5- مضيق برنج
التقاء آسيا 

وامريكا الشاملية
168.4666.0010000% 6

6- آسيا
الساحل الرشقي 

لليابان
140.5235.429578%3

0 %9306- - -- - -- - -املسافة املتوسطة

لقطات حقيقية بالقمر ال�شناعي تو�شح خطوط القيا�س بني مكة وال�شاحل الغربي لقارة ا�شرتاليا، وال�شاحل 

الغربي لقارة اأمريكا اجلنوبية.
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�صكل )2(: ر�صم يو�صح حدود الدائرة التي مركزها مكة املكرمة ومت�س احلدود القريبة لقارات العامل اجلديد 

وم�شيق برجن. مكة املكرمة تقع يف مركز دائرة مت�س اأقرب نقاط قارات العامل اجلديد، باال�شافة لنقطة التقاء 

اآ�شيا وامريكا ال�شمالية عند م�شيق برجن، وكذلك اليابان )من درا�شة وعمل الباحث(.

ج- بالن�صبة لتو�صط مكة حلدود قارات العامل اجلديد البعيدة:

  تم اختيار مواقع حمددة )نقاط ممثلة بخطوط الطول والعرض( متثل أبعد املسافات مابني 
مكة املكرمة واحلدود البعيدة من قارات العامل اجلديد )اسرتاليا واألمريكتني والقارة اجلنوبية 

املتجمدة(، وقد تم توضيح نتائج القياسات يف جدول رقم )3(.

اجلديد  العامل  قارات  يف  حدود  وأبعد  املكرمة  مكة  مابني  املتوسطة  املسافة  أن  اتضح  وقد 
)اسرتاليا واألمريكتني والقارة اجلنوبية املتجمدة( تساوي حوايل 13600 كم، شكل )3(.
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جدول رقم )3(: امل�شافة بني مكة املكرمة واأبعد النقاط يف قارات العامل اجلديد . 

)من عمل ودرا�صة الباحث(

خط العرضخط الطولالبلد املوقعالقارة
املسافة 

القوسية كم
مقدار 

االنحراف

1- اسرتاليا
الساحل 
الرشقي

153.3628.50-13370%1.7

2- القارة اجلنوبية املتجمدة.
الساحل 
اجلنويب

128.20-73.21-14165% 4

3- أمريكا اجلنوبية.
الساحل 
اجلنويب

67.93-55.72-13080% 4

4- أمريكا اجلنوبية.
الساحل 

الغريب
81.47-6-13450% 1.1

5- أمريكا الوسطى.
الساحل 

الغريب
91.23-14.2213433% 1.2

6- أمريكا الشاملية.
الساحل 

الغريب
109.59-22.5214102%3.56

0 %13600- - -- - -- - -املسافة املتوسطة.
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�صكل )3-اأ(: لقطة حقيقية بالأقمار ال�صناعية تو�صح الدائرة التي مركزها مكة املكرمة، والتي مت�س احلدود 

البعيدة لقارات العامل اجلديد، واللقطه ماأخوذة من جهة املحيط الهادي حيث يظهر املوقع املناظر ملكة بالن�صف 

الآخر من الكرة الأر�صية وي�صمى نظري القبلة اأوقطب مكة حيث يبعد من كل اجلهات عن مكة بنف�س امل�صافة 

)من درا�صة وعمل الباحث(.

�صكل )3- ب(: مكة املكرمة تقع يف مركز دائرة مت�س اأبعد نقاط تقع على حدود قارات العامل اجلديد. )من 

درا�صة وعمل الباحث(.
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د- بالن�صبة للم�صافة مابني مكة واملراكز اجلغرافية لقارات العامل اجلديد:

  يقصد باملركز اجلغرايف ألي قارة أي النقطة التي متثل املركز املتوسط هلذه القارة من حيث 
املساحة، وقد تم توضيح نتائج القياسات مابني املراكز اجلغرافية لقارات العامل اجلديد ومكة 
واملراكز  املكرمة  مكة  مابني  املتوسطة  املسافة  أن  اتضح  وقد   ،)4( رقم  جدول  يف  املكرمة 
املتجمدة( تساوي  العامل اجلديد )اسرتاليا واألمريكتني والقارة اجلنوبية  لقارات  اجلغرافية 

حوايل 11529 كم، شكل )4(.

جدول رقم )4(: امل�شافة بني مكة املكرمة واأبعد النقاط يف قارات العامل القدمي
)من عمل ودرا�صة الباحث(

القـارة
النقطة 

املتوسطة
خط 
الطول

خط العرض
املسافة 

القوسية 
)كم(

مقدار 
االنحراف

1%11424-134.2125.36املركز اجلغرايف1- اسرتاليا )14(.

2- اجلنوبية املتجمدة 
.)15(

3.7 %12000-79.8185.90املركز اجلغرايف

3- أمريكا اجلنوبية 
.)16(

1 %11421-13.45-58.42املركز اجلغرايف

4- أمريكا الشاملية    
)وجرينالند( )17(.

2 %48.1211302-99.35املركز اجلغرايف

0 %11529- - -- - -- - -املسافة املتوسطة.

  

ان النتائج السابقة توضح أن توسط مكة لليابسة يظهر من خالل عدة مستويات وليس مستوى 
واحد فقط، حيث أهنا تتوسط أبعد حدود لقاريت أفريقيا واوروبا معا، كام أهنا تتوسط احلدود 
القريبة لقارات العامل اجلديد مع اجلزء الباقي من قارة آسيا حيث يلتقي مع احلدود الشاملية لقارة 
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أمريكا الشاملية عند مضيق برنج، كام أهنا حتقق التوسط بالنسبة حلدود قارات العامل اجلديد البعيدة 
والتي متثل حدود اليابسة من اخلارج، وأخريا فان مكة املكرمة تبتعد تقريبا بنفس املسافة عن 

النقاط التي تتوسط قارات العامل اجلديد أي عن مراكزها اجلغرافية، شكل )5(.

خط القيا�س بني مكة ومركز ا�صرتاليا.                              خط القيا�س بني مكة ومركز اأمريكا ال�صمالية.

خط القيا�س بني مكة ومركز القارة اجلنوبية املتجمدة.      خط القيا�س بني مكة ومركز اأمريكا اجلنوبية.

املكرمة  مكة  بني  القيا�س  خطوط  عليها  مو�شحا  ال�شناعية،  االأقمار  با�شتخدام  حقيقية  �شور  اأ(:   -4( �صكل 

واملراكز اجلغرافية لقارات العامل اجلديد )من درا�صة وعمل الباحث(.
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�صكل )4- ب(: مكة املكرمة مركز لدائرة مير حميطها باملراكز اجلغرافية لقارات العامل اجلديد.

�صكل )5(: مكة املكرمة مركز لعدة دوائر مت�س حدود الياب�صة للعامل القدمي واحلديث.

الدراسات  بعض  ترجح  أخرى  )نقاط(  مواقع  عىل  السابقة  القياسات  كل  إجراء  وعند    
أهنا تتوسط اليابسة، مل نجد أن أي من هذه املواقع قد حقق ما حققه موقع مكة املتميز من 
قياسات سابقة، وهذا يعني أن مكة املكرمة هي املوقع الوحيد عىل سطح الكرة األرضية 

الذي يمكن أن يتوسط حدود اليابسة املتمثلة يف القارات السبع املعروفة.
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هوخط  المكرمة  مكة  طول  خط  أن  على  المادية  الشواهد   : رابعًا 
التوقيت األساسي للعالم :

ان ما توصلت إليه هذه الدراسة من اثبات توسط مكة املكرمة حلدود اليابسة، له دالالت 
ونتائج هامة، من أمهها أن خط التوقيت العاملي جيب أن يكون هوخط طول مكة املكرمة 

وليس خط جرينتش.

التوقيت األسايس حلساب  املعروف أن خط جرينتش قد تم اختياره ليكون هوخط  فمن 
الوقت عام 1884م، أي يف هناية القرن التاسع عرش عندما كانت انجلرتا هي االمرباطورية 
التي كانت التغيب عنها الشمس، لذلك فان هذا اخلط يمر بالقرب من العاصمة االنجليزية 
لندن، كام تم عمل عالمة مصطنعة لتحديد مكان هذا اخلط بوضع رشيط معدين عىل األرض 

يدد مكان مروره بالضبط، شكل )6(.

ان اختيار خط جرينتش ليس له أي أفضلية علمية أومنطقية عىل غريه من خطوط الطول، 
وقد كان من املنطقي أن يكون خط الطول األسايس هواخلط الذي يمر باملوقع الذي يتوسط 

حدود اليابسة، أي مكة املكرمة كام أثبتنا يف هذه الدراسة.

�صكل )6(: خريطة تو�صح مو�صع خط جرينت�س املار بلندن، و�صورة تو�صح اخلط امل�صطنع الذي يدل على مكان 

مرور خط جرينت�س الوهمي يف لندن.
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واجلنوب  الشامل  اجتاه  فيه  اللبس  بوضوح  حتدد  التي  املادية  الشواهد  بعض  وجود  ان     
احلقيقيني، يف أماكن ومواقع مرتبطة بخط طول مكة، ترجح أيضا ان يكون خط طول مكة 
وهوماسوف  لليابسة،  توسطها  إىل  باإلضافة  وذلك  األسايس،  التوقيت  هوخط  املكرمة 

نوضحه فيام ييل:

1- امل�صعى الوا�صل بني جبلي ال�صفا واملروة ي�صري الى ال�صمال واجلنوب احلقيقيني:

  قمت بدراسة التوجيه الفلكي للمسعى بني جبيل الصفا واملروة باملسجد احلرام، وذلك 
فاتضح  ايرث«، شكل )7(،  لربنامج »جوجل  احلقيقية  الصناعية  األقامر  باستخدام صور 
أن اخلط الواصل بني املسعى املغطى يشري اىل اجتاه الشامل احلقيقي مع انحراف ضئيل يقدر 

بحوايل مخس درجات اىل جهة الغرب، وهوانحراف بسيط يمكن امهاله.

  ان هذه النتيجة تعني أن اخلط الواصل بني جبيل الصفا واملروة، يشري تقريبا اىل اجتاه الشامل 
- اجلنوب احلقيقي، كأول شاهد مادي طبيعي يرتبط بخط طول مكة املكرمة)18(.

�صكل )7(: اخلط الوا�صل بني جبلي ال�صفا واملروة ي�صري الى اجتاه ال�صمال- اجلنوب احلقيقي.

2- قطر الكعبة الأ�صلي ي�صري الى ال�صمال واجلنوب احلقيقيني:

برنامج  باستخدام  الصناعية  باألقامر  امللتقطة  اجلوية  الصورة  بدراسة  البحث  مقدم  قام     
بالنسبة  حاليا  للكعبة  األفقي  املسقط  توجيه  وبمقارنة    ،Google earth ”ايرث »جوجل 
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خلطوط الطول، اتضح من ذلك أن قطر الكعبة الواصل بني الركن اليامين والركن العراقي 
احلايل يميل بحوايل 7 درجات  جهة الرشق عن اجتاه الشامل احلقيقي، وبعد استكامل رسم 
اجلزء الناقص من مقاسات الكعبة بطوهلا األصيل، وجد أن اخلط الواصل بني الركن اليامين 
احلايل األصيل والركن العراقي األصيل، يشري متاما اىل اجتاه الشامل احلقيقي)19(، شكل)8(.

  وهذا يعني أن القطر األصيل املار بركني الكعبة اليامين والعراقي يشري اىل اجتاه            الشامل- 
اجلنوب احلقيقي، كثاين شاهد مادي ارتبط بالكعبة املرشفة املوجودة بمكة املكرمة.   

�صكل )8(: اخلط الوا�صل مابني ركني الكعبة العراقي واليماين الأ�صليني

 ي�صري الى اجتاه ال�صمال- اجلنوب احلقيقي.

3- اخلط الوا�صل بني احلرمني ال�صريفني ي�صري الى ال�صمال واجلنوب احلقيقيني:

  بدراسة املوقع اجلغرايف لكل من احلرمني الرشيفني مكة املكرمة واملدينة املنورة، يتضح لنا 
ما ييل:

• اأ- تقع مكة املكرمة عىل خط عرض 21 درجة و25 دقيقة شامال، وخط طول 39 	
درجة و49 دقيقة رشقا )20(.

• ب- تقع املدينة املنورة تقع عىل خط عرض 24 درجة و29 دقيقة شامال، وخط 	
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طول 39 درجة و36 دقيقة رشقا )21(، أي أن مكة املكرمة واملدينة املنورة تقعان 
تقريبا عىل نفس خط الطول، شكل )9(، أي أن خط طول مكة املكرمة- املدينة 

املنورة يشري اىل اجتاه الشامل- اجلنوب احلقيقي.

�صكل )9(: �صور الأقمار ال�صناعية تو�صح ان احلرمني ال�صريفني يقعان تقريبا على نف�س خط الطول.

  ان الشواهد املادية السابقة باالضافة اىل توسط مكة املكرمة لليابسة، توضح أن خط طوهلا 
هوخط الطول الوحيد الذي يصلح ألن يبدأ منه قياس التوقيت العاملي لألرض، لذلك فقد 
طالب أحد علامء الغرب املنصفني وهوالربوفيسور »أرنولد كيرسلنج”، والذي كان يعمل 
التوقيت  هوخط  مكة  طول  خط  يكون  بأن  سنة،  ثالثني  من  ألكثر  فيينا  بجامعة  أستاذا 

األسايس بدال من جرينتش، حيث رصح بذلك يف قوله)22(:
» The real meridian is not in Greenwic but in Mecca;40 degrees longitude; 

with the cube of the Kaaba. The sacred center of Mecca marks the exact 
point of orientation.”

  ومل يكتف بذلك بل قام برسم خريطة العامل وعليها خط يمر بمكة املكرمة مشريا اىل النجم 
للعامل  لليابسة، شكل )10(، كام قام برسم خريطة أخرى  القطبي، داللة عىل توسط مكة 
موضحا عليها املناطق الزمنية املختلفة جاعال من خط طول مكة املكرمة هوبداية للتوقيت 
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العاملي )صفر درجة(، شكل )11(، مما يدل أيضا عىل أن بعض املنصفني من علامء الغرب 
قد شهد بحقيقة توسط مكة املكرمة لليابسة.

الذي مير مبوقع مكة م�صريا  »اأرنولد كي�صرلنج” وعليها اخلط  الربوفي�صور  ر�صمها  التي  �صكل )10(: اخلريطة 

للنجم القطبي، دللة على تو�صط مكة املكرمة للياب�صة.

�صكل )11(: خريطة من ر�صم الربوفي�صور »اأرنولد كي�صرلنج” يحدد فيها بدء التوقيق من عند  خط طول مكة 

)�صفر درجة(.
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خامسًا : نتائج وتوصيات البحث:

األقامر  وصور  الدقيقة  القياسات  طريق  عن  باجرائها  قمنا  التي  العلمية  الدراسة  أثبتت    
الصناعية، باستخدام برامج معروفة يتم االعتامد عىل نتائجها يف األبحاث العلمية، أن مكة 
اليابسة  اليابسة، ويظهر ذلك من خالل توسطها ألربعة دوائر متر بحدود  املكرمة تتوسط 

لقارات العامل السبع وكذلك املراكز اجلغرافية لقارات العامل اجلديد.

  وقد تأكد الباحث من أن مكة املكرمة - املوقع الوحيد عىل الكرة األرضية، والذي يمكن ان 
يقق تلك القياسات والنتائج، مما يؤكد عىل أن ملكة املكرمة موقعا فريدا ومتميزا الينافسها 

يف ذلك موقع أومدينة اخرى، من هنا وصفت يف القرآن الكريم بأهنا أم القرى.

  كام أوضحت الدراسة العديد من الشواهد املادية املرتبطة بخط طول مكة املكرمة، والتي 
أن  احلقيقي، حيث  اجلنوب  الشامل-  اجتاه  االستدالل عن طريقها عىل  امكانية  تؤكد عىل 
اخلط الذي يربط مابني جبيل الصفا واملروة )جبالن( وكذلك قطر الكعبة األصيل )اخلط 
الرشيفني  احلرمني  مابني  املار  اخلط  وكذلك  األصيل(،  والعراقي  اليامين  الركنيني  بني  املار 

)مكة واملدينة(، كل هذه اخلطوط تشري اىل اجتاه الشامل- اجلنوب احلقيقي.

  وحيث أن البحث قد أوضح أن مكة املكرمة واملدينة املنورة تقعان عىل نفس خط الطول 
) حوايل 39.50 درجة رشق جرينتش(، فان الدراسة تويص بأن يكون خط طول »مكة – 
املدينة”، هوخط الطول األسايس حلساب التوقيت العاملي بدال من خط جرينتش الذي تم 

فرضه عىل العامل دون أي سبب علمي أومنطقي واضح.
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سادسًا : هوامش البحث:

)1( انظر الزبيدي )تاج العروس(.

)2( حممد عيل سالمة )2003(. الكعبة املرشفة..التاريخ والوصف. الربوج للنرش والتوزيع، القاهرة، ص147.

)3( انظر تفسري اآلية )143( من سورة البقرة يف تفسري القرطبي.

)4( انظر تفسري اآلية )92( من سورة األنعام يف تفسري ابن عطية.

)5( انظر تفسري اآلية )92( من سورة األنعام يف تفسري أبوحيان.

)6( انظر تفسري اآلية )92( من سورة األنعام يف تفسري النسفي.

)7( خالد أبوراس )2005(. جملة عامل السعودية، عدد أكتوبر 2005، تصدرها اخلطوط اجلوية السعودية، جدة.

)8(  زغلول النجار )2002(. من أرسار القرآن، جريدة األهرام )2002/10/28م(، القاهرة، ص12.

)9( حممد عيل سالمة، مرجع سابق، ص145 وما بعدها.

(10) see: Saad El-Marsefi (2000). The Ka’ba is the center of the World. Dar Al-Manarah، El-

Mansoura، Egypt، pp. 142،143.

املكرمة مركزا  العلمي األول: » مكة  املؤمتر  ألقي يف  لليابسة. بحث  اثبات توسط مكة  )11( ييى وزيري )2008(. 
لليابسة بني النظرية والتطبيق«، حتت رعاية رشكة ساعة مكة العاملية، الدوحة- قطر، ابريل 2008م.

(12) see: www.google earth.com

(13) see: www.qiblalocator.com

)14(  يف عام 1988م قامت اجلمعية اجلغرافية امللكية االسرتالية بتحديد املركز اجلغرايف السرتاليا، ارجع اىل:

 www.waymarking.com 

)15(، )16( قام الباحث »جومالكوم”  Joe McCollum بتحديد املراكز اجلغرافية لكل قارات العامل السبع املعروفة، 
ومنها القارة اجلنوبية القطبية املتجمدة وقارة أمريكا اجلنوبية، ارجع اىل:

 in: .2002 The center seat. U.s.s.، Alaric، Asheville، U.S.A، May .)2002( Joe McCollum 
))htm.http://www.ussalaric.org/cc/cc0205

)17( املركز اجلغرايف لقارة أمريكا الشاملية وجزيرة جرنالند معا هومدينة »رجبي” Rugby، ارجع اىل:

www.wikimapia.org 
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)18( انظر بحثنا: »اآليات البينات يف مكة املكرمة والكعبة املرشفة”.  تم القاؤه يف الندوة الدولية لالعجاز العلمي يف 
القرآن والسنة، جامعة حممد اخلامس بالرباط، املغرب 2007م، وكذلك ألقي يف الندوة الدولية األوىل لالعجاز العلمي 
القرآن  العلمي يف  العاملية لالعجاز  اهليئة  تنظيم   القرآن والسنة بجامعة فرحات عباس بسطيف، اجلزائر 2008م،  يف 
القرآن  العلمي يف  العاملية لالعجاز  اهليئة  والسنة، مكة املكرمة. ) يمكن رؤية املحارضة مصورة ومسموعة عىل موقع 

.)www.nooran.org  :والسنة

)19( ييى وزيري )2007(. الكعبة املرشفة.. دراسة حتليلية للخصائص التصميمية. سجل بحوث مؤمتر «انرتبيلد” 
الدويل الرابع عرش، القاهرة.

)20( حممد بن عبد اهلل صالح )1999(. احلرمان الرشيفان: توطئة لنشوئهام وتوسعهام وتأثريمها عىل حميطهام العمراين 
عىل مر العصور. أبحاث ندوة عامرة املساجد )ج1(، كلية العامرة والتخطيط، جامعة امللك سعود، الرياض، ص7.

السابع  املؤمتر  أبحاث  املطالع: حتليل فلكي حلديث كريب. كتاب  املنعم قايض )2004(. اختالف  )21( عدنان عبد 
للهيئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة )ج2(، ديب، ص18.

www.chanceandchoice.com  :22( انظر املوقع األليكرتوين التايل(
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كثرة حوادث الزلزل وخ�ضف الأر�ض
درا�صة مقارنة بني القراآن وال�صنة وعلم اجليولوجية احلديثة

اأني�س الرحمن الندوي

باحث يف علوم القراآن وال�صنة ومعارفهما، بنجلور )الهند(



ذكرت اأ�شراط وعالمات متنوعة ليوم القيامة يف القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة، 
األرض  )أحوال  واألرضية  والتارخيية  االجتامعية  األرشاط  من  كل  عىل  تشتمل  وهي 
التي ذكرت يف أحوال  العالمات  إن  الفلكية(.  الطبيعية( والكونية )احلوادث  اجليولوجية 
الزالزل والرباكني  الكربى لكثرة  املختلفة  األرض اجليولوجية فهي حتتوي عىل احلوادث 

وخسف األرض عىل وجه املعمورة.

كرثة الزلزل

إن احلديث الوارد يف شأن كثرة الزالزل الذي روي يف معظم كتب احلديث هوكام ييل:

عن أيب هريرة ريض اهلل تعاىل عنه قال، قال النبي صىل اهلل عليه وسلم: »ال تقوم الساعة حتى 
وهوالقتل،  اهلرج  ويكثر  الفتن،  وتظهر  الزمان،  ويتقارب  الزالزل،  وتكثر  العلم،  يقبض 

حتى يكثر فيكم املال فيفيض«.)1(

اإن احلديث الآخر الذي ورد يف هذا ال�صدد هو كالتايل:

عن سلمة بن نفيل السكوين قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »...بني يدي الساعة 
مؤتان شديد وبعده سنوات الزالزل.« )2(

تتعلق  األول  احلديث  يف  ذكرت  التي  الستة  الساعة  أرشاط  من  اخلمسة  العالمات  إن 
العالمة  بينام  القيامة  قرب  اإلنساين  املجتمع  حالة  تصور  وهي  االجتامعية،  باألمور 
الواحدة )كثرة الزالزل( تتصل باألمور العلمية، وتبني الصورة الطبيعية )اجليولوجية( 
للكرة األرضية. وكذلك فإن العالمتني الطبيعيتني ليوم القيامة ذكرتا يف احلديث الثاين. 
أما إحدامها فهي: انتشار األمراض اخلطرية عىل وجه األرض)3(. وأما العالمة الثانية فهي 

)1(  - صحيح البخاري مع الفتح :  521/2، رقم: 1036؛ ومسند أمحد: 530/2، رقم: 10863؛  ومسند الشاميني: 
89/1، رقم: 127؛ السنن الواردة يف الفتن، أبوعمروالداين، 555/3، رقم: 243

الدارمي:  وسنن  8383؛  رقم   ،494/4 احلاكم:  ومستدرك  6777؛  رقم:   ،180/15 حبان:  ابن  صحيح   -   )2(
43/1، رقم: 55؛ ومسند أمحد: 104/4، رقم: 17005؛ ومسند أيب يعيل: 270/12، رقم: 6861؛ واملعجم الكبري 

للطرباين: 51/7، رقم: 6356؛ الفتن: نعيم بن محاد: 39/1، رقم: 41 . 
)3(  - قام املؤلف بدراسة هذا املوضوع بالتفصيل يف كتابه »التغري املناخي والقيامة” )حتت الطباعة(.
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بالذات، وإن ظهورها  العالمة  البحث تقصد هذه  الدراسة يف هذا  الزالزل. وإن  كثرة 
لتعد من أهم املظاهر الطبيعية يف القرن العرشين، وإهنا لتزداد يوما فيوما.

ظاهرة االحترار العالمي وصلتها بالزالزل

إن االكتشاف املدهش جدا يف هذا الصدد هوأن آثار التغيريات املناخية عىل الكرة األرضية 
األرضية  الكرة  موسم  عىل  تقترص  مل  احلالية   global warming العاملي  االحرتار  بسبب 
األرض  طبقات  توازن  يف  بالغا  أثرا  حتدث  وإهنا  بل  فحسب،  الطبيعية  ونشاطاهتا  وبيئتها 
والقرشة األرضية الثابت isostacy أيضا بصورة خطرية. ولذلك فإن اخلرباء يعرتفون بأن 

اآلفات األرضية املهيبة واملرعبة لتزداد بسببها زيادة هائلة.
لتزداد  والرباكني  الزالزل  حوادث  أن  لتطلعناعىل  احلديثة  العلمية  الدراسات  إن   
زيادة بالغة بسبب االرتفاع يف شدة احلرارة العاملية، وإنه ملن املتوقع ارتفاع إضايف يف شدهتا 
 ice اجلليدية  الصفائح  ذوبان  وإن  احلرارة.  االرتفاع اإلضايف يف شدة  بسبب  معا  وكثرهتا 
sheets  لألرض عىل النطاق الواسع ليعترب املسئول عن ظهور مثل هذه احلوادث اخلطرية 
بسبب  اليوم  عالية  بدرجة  تذوب  بدأت  هذه  اجلليدية  الصفائح  وإن  األرض،  وجه  عىل 
التصاعد يف االحرتار العاملي. وإن العلامء يرون أن النوعني من النشاطات اجليولوجية عىل 
األول:  النوع  ومها،  األرض  عىل  اجلليدية  الصفائح  ذوبان  بسبب  ليتفاقامن  األرض  وجه 

املحيل، والنوع الثاين: العاملي، وإليكم تفاصيلهام كالتايل:
الصفائح  فيها  توجد  التي  املناطق  يف  حتدث  التي  الزالزل  املحلية:  الزالزل  من  املراد  إن 
اجلبال  هذه  تساقط  بسبب  األرض  يف   tremor )الرجفة(  االرجتاف  وحُتدث  اجلليدية، 

اجلليدية العمالقة وسيالهنا، وتدعى مثل هذه الزالزل »الزالزل اجلليدية” أيضا:
»Glacial earthquakes” caused when the rivers of ice lurch unexpectedly 

and produce temblors as strong as magnitude 5.1 on the moment-
magnitude scale.(1)

التي  الزالزل  وتسبب  فجأة،  اجلليدية  األهنار  تنحدر  عندما  حتدث  اجلليدية  الزالزل  »إن 

(1) Greenland’s Glacial Earthquakes Increasing In Frequency، http://www.terradaily.com.
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تقدر بـ 5.1 درجة من مقياس مومنت ميكني تيود”.

إن 182 زلزلة متوسطة حدثت يف جرينالند Greenland يف الفرتة من 1993 إىل 2005م 
وبلغت درجتها ما بني 4.5 و5.0 درجة، وإن معظم هذه الزالزل حدثت بسبب حركة 
فإن حدوث  وبالتايل  الغرض.  أجريت هلذا  التي  العلمية  الدراسة  اجلليدية وفق  الصفائح 
الزالزل اجلليدية يف جرينالند يزداد سنويا بسبب ذوبان الصفائح اجلليدية الذي هونتيجة 
مبارشة الرتفاع احلرارة العاملية باستمرار. فبناء عىل ذلك العلامء سجلوا حدوث الزالزل 

اجلليدية هناك منذ 2002 م حتى اآلن أكثر من ضعفني.)1(

وفقا للمنظمة الفضائية األمريكية NASA واملنظمة اجليولوجية األمريكية USGS، إن هذه 
الزالزل اجلليدية حتدث يف كل مكان يف املناطق اجلليدية املوجودة عىل الكرة األرضية، 
الواقعة  اجلبلية األخرى  اجلليدية  واملناطق  وأنتاركتيكا وأالسكا  وإهنا تشمل جرينالند 

عىل األرض.)2(

وإن نوعية الزالزل التي حتدث إثر ذوبان الصفائح اجلليدية لألرض مل تكن حمليا فحسب 
بل إن الكرة األرضية بكاملها لتتأثر بآثارها، ويف عبارة أخرى يمكن أن نقول: إن حدوث 
ارتفعت  بل  ؛  فقط  اجلليدية  الصفائح  فيها  تنكرس  التي  املناطق  يف  ينحرص  ال  الزالزل 

وتصاعدت احتامالت حدوث الزالزل عامليا بسبب ذوبان الصفائح اجلليدية.

إن العديد من  خرباء األرض يعتقدون أن الضغط يقل بدرجة كبرية عىل القرشة األرضية 
بسبب ذوبان الصفائح اجلليدية نتيجة لتضاعف شدة احلرارة العاملية ، وبذلك سيكثر وقوع 

احلوادث اجليولوجية اخلطرية مثل: الرباكني والزالزل وتسونامي وغريها.

الربتا فإنه  التي أجراها خبري علم األرض بيرتك ووPatrick Wu بجامعة  فوفقا للدراسة 
بذوبان الصفائح اجلليدية بجرينالند وأنتاركتيكا والصفائح اجلليدية القارية األخرى عىل 
من  كبرية  بدرجة  احلايل  القارات  هذه  وزن  يقل  البحر  إىل  ماءها  وانتقال  الواسع  النطاق 
ناحية ، وينتقل هذا الوزن إىل القرشة املحيطية من ناحية أخرى يف صورة تضاعف مستوى 

)1(  - املرجع السابق.
(2) http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2004/0715glacierquakes.html.
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البحر. وإن القرشة األرضية crust التي تقع عليها القارات واملحيطات حساسة للغاية يف 
حقيقة األمر. وإن بعض السجالت الزلزالية تدل عىل حدوث الزالزل بسبب ختزين املياه 
يف السدود dam بمقدار كبري وتصاعد ثقل املاء هنا. وإن وزن ثلج مرت مكعب واحد تعادل 
طنا واحدا )ألف كيلوجرام( تقريبا، بينام جمموع حجم الصفائح اجلليدية عىل وجه األرض 
ذوبان هذه  إن  هنا  فمن  ميل مكعب(.  مليون   9( كيلومرت مكعب  مليون   10.2 بـ  يقدر 
الصفائح اجلليدية بسبب االحرتار العاملي احلايل عىل النطاق الضيق أيضا يتمل أن يسبب 

دمارا هائال، يقول بيرتك:
What happens is the weight of this thick ice puts a lot of stress on the 

earth. The weight suppresses the earthquakes but when you melt the ice 
the earthquakes get triggered.(1)

»إن ثقل هذا اجلليد السميك يضغظ كثريا عىل األرض، وإن هذا الضغط يدفع الزالزل، 
ولكن لوأذبت هذا اجلليد لتثري هذه الزالزل.«

بدأت  املاء  حتت  اخلطرية   landslide األرضية  واالنزالقات  الزالزل  حوادث  إن   
وإن حدوث  لبيرتك،  الدراسة  اجلليدية ألنتاركتيكا حسب  الصفائح  ذوبان  بسبب  حتدث 
الزالزل ليتضاعف، وإن شدهتا لتتفاقم يف املستقبل نتيجة الرتفاع احلرارة العاملية املتزايدة 

وفق رأيه.)2(

إن منظمة الفضاء األمريكية ناسا NASA واملنظمة اجليولوجية األمريكية USGS صدقتا عىل 
أن النشاطات الزلزالية األرضية لتتصاعد بسبب ذوبان الصفائح اجلليدية نتيجة للتقلبات 
املوسمية، وقدمت تلك املؤسسات املذكورة بعد دراسة احلوادث اجليولوجية التي تظهر يف 

أالسكا نتيجة لذوبان صفائحها اجلليدية التقرير التايل:
In a new study، NASA and United States Geological Survey (USGS) 

scientists found that retreating glaciers in southern Alaska may be opening 

(1)  - Climate change could cause earthquakes and volcanic eruptions، Dennis Bueckert، 

Canadian Press، Jul. 4 2006.

)2(  - املرجع السابق.
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the way for future earthquakes. The study examined the likelihood of 
increased earthquake activity in southern Alaska as a result of rapidly 
melting glaciers. As glaciers melt they lighten the load on the Earth›s crust. 
Tectonic plates، that are mobile pieces of the Earth›s crust، can then move 
more freely.(1)

»إن علامء املنظمة الفضائية األمريكية واملنظمة اجليولوجية األمريكية اكتشفوا يف الدراسة 
احلديثة وقالوا: إن ذوبان الصفائح اجلليدية بجنوب أالسكا يمهد إمكانية حدوث الزالزل 
يف املستقبل، وإن هذه الدراسة قامت بالفحص ووصلت إىل أن إمكانية تصاعد النشاطات 
اجلليدية  الصفائح  ذوبان  لرسعة  نتيجة  واشتدت  قويت  قد  أالسكا  جنوب  يف  الزلزالية 
املتواجدة فيها. وكلام تذوب الصفائح اجلليدية فإهنا تقلل الثقل من عىل القرشة األرضية، 
التي هي أجزاء متحركة  التكتونية لألرض  أن تتحرك األلواح  املحتمل  فإنه من  ومن هنا 

للقرشة األرضية بحرية أكثر لتلك العلة.

تصاعد النشاطات البركانية لألرض

إن حوادث انفجار الرباكني لتتزايد أيضا نتيجة لذوبان الصفائح اجلليدية وفق آراء اخلبري 
اآلخر لعلم االرض وهوايلن كالزنر Alan Glazner، وهاهي دراساهتا فيام ييل:

When you melt glacial ice، several hundred meters to a kilometer thick 
. . . you›ve decreased the load on the crust and so you›ve decreased the 
pressure holding the volcanic conduits closed. They›re cracks، that›s how 
magmas gets to the surface . . . and where they hit the surface، that›s where 
you get a volcano.(2)

»وملا تذيب الصفائح اجلليدية من عدة مئات من املرتات إىل كيلومرت واحد ... فقد قللت 
يسد  كان  الذي  الضغط  قللت ذلك  إىل ذلك  وباإلضافة  األرضية،  القرشة  الثقل من عىل 
الصهارة  هبا  تتدفق  التي  والتشققات  التصدعات  هي  وهذه  الرباكني،   conduits ممرات 

(1)Source:http://www.nasa.gov/centers/goddard/newstopstory/2004/0715glacierquakes.html.

(2)  - Climate change could cause earthquakes and volcanic eruptions، Dennis Bueckert.
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جتد  فإنك  األرض  وجه  إىل  الصهارة  تلك  خترج  وأينام   ... األرض  وجه  عىل   magma

 Bill McGuire كري  ميك  بل  األرض  لعلم  الربيطاين  اخلبري  وإن  هناك”.  حتدث  الرباكني 
يصور هذه احلالة املتولدة عىل وجه األرض كالتايل:

All over the world evidence is stacking up that changes in global climate 
can and do affect the frequencies of earthquakes، volcanic eruptions and 
catastrophic sea-floor landslides.(1)

والرباكني  الزالزل  حوادث  أن  عىل  العامل  أنحاء  مجيع  من  تتجمع  واألدلة  الشواهد  »إن 
نتيجة  بالفعل  ستكون  بل  تتزايد  أن  حتتمل  البحر  قاع  عىل  اخلطري  األريض  واالنزالق 

للتغيريات املوسمية العاملية«.
واجلدير بالذكر هنا أنه كلام ذكرت الزالزل والرباكني يف القرآن الكريم واحلديث الرشيف 
فإنه وردت الرباكني ضمن الزالزل، وليست عالحدة، ومعنى ذلك أن الزالزل هي التي 
أال  العظيم  العلمي  اإلعجاز  فيها  وتكمن  الرباكني.  وليست  حدوثهام  لبيان  فقط  ذكرت 
الربكانية  للنشاطات  ليست إال مقدمة  للكرة األرضية  الزلزالية  النشاطات  أن مجيع  وهو: 
للكرة األرضية يف حقيقة األمر، أي كلام حتدث زلزلة عىل وجه األرض، فهي ال تقع إال 
كنتيجة النفجار الربكان حتت األرض. وكأهنام شيئان الزمان ال ينفكان، وهلذه احلكمة مل 

تذكر الرباكني مستقلة يف القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة.)2(

سجالت الزالزل للقرن العشرين

إن االستعراض لسجالت الزالزل التي حدثت يف القرن العرشين لذوأمهية بالغة   
وشأن كبري يف هذا الصدد، ألنه يظهر جليا من إحصائياهتا أن مظهر كثرة احلوادث الزلزالية 
ُينكر حتى اآلن بكل قوة يف األوساط  ، ومازال  الواقع  العرشين يف  القرن  بدأ يدث من 
العلمية، ومازال ُيؤكد عىل أن النشاطات الزلزالية للكرة األرضية عىل ما يرام، ومل يدث 
فيها أي تغيري كبري، ومن هنا فإنه من املستحسن أن تالحظ إحصائية الزالزل التي حدثت 

)1(  - املرجع السابق.
(2)   Islamic Concept of Earthquakes: A Comparative Study of Qur›an، Hadith and Modern Science 
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خالل القرن العرشين. والتي حصلنا عليها من قاعدة بيانات database للمؤسسة الفرعية 
اجلدول  يف  اإلحصائيات  تلك  وإليكم   ،  )1(USGS األمريكية  اجليولوجية  باملنظمة   ANSS

التايل:

اجلدول رقم:1 اإح�صائية الزلزل التي حدثت يف القرن الع�صرين

اجلسامة من 4 العقد
إىل 4.9

اجلسامة من 5 
إىل 5.9

اجلسامة من 6 
إىل 6.9

اجلسامة من 7 
جمموع العقدإىل 9.9

19000031821
191000121527
192022171132
193051959559642
1940573894317722
19501040130117151302
19602158683065315730480
1970266101422488411341831
198038355146517433353782
19906321513041113911577510
2000

89047131651267124103603)إىل 2008(

1960م  سنة  قبل  حدثت  التي  الزالزل  عدد  بني  اجلدول  هذا  يف  البني  الفرق  يالَحظ 
مراكز  تأسيس  عملية  فإن  أعاله  املذكورة  للمؤسسة  الترصيح  وفق  ولكن  وبعدها، 
القرن  من  الستينيات  يف  إال  الواسع  النطاق  عىل  تتم  مل  الزالزل  أومسجالت  املرجفات 
الزمان،  من  العقد  هذا  قبل  حدثت  التي  الزالزل  معظم  تسجل  مل  ولذلك  العرشين، 
منها  ليثبت  الستينات  بعد  التي حدثت  الزالزل  وبالرغم من هذا لوتالحظ إحصائيات 
جليا أن التضاعف واالرتفاع حصل بدرجة عالية للغاية يف كل الزالزل ذات كل حجم 

http://www.ncedc.org//anss/catalog-search.html :1(  - اعتمدنا هلذه املعلومات عىل موقع هذه املؤسسة(
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حمري  ارتفاع  وقع  خاصة  األقل،  عىل  الستينيات  بعد  املختلفة  األحجام  من   magnitude

للعقول يف الزالزل ذات 4 إىل 5 وحدات.

أما ما يتعلق بأسباب كثرة الزالزل يف النصف األخري من القرن العرشين فإنه من املمكن 
التصاعد  هلذا  مهام  سببا  هلا  نتيجة  اجلليدية  الصفائح  وذوبان  املوسمية  التقلبات  تكون  أن 
الزلزايل حسب التوجيه املذكور أعاله، ألن مظهر ذوبان الصفائح اجلليدية للكرة األرضية 

عىل النطاق الواسع بدأ من النصف األول للقرن العرشين نتيجة لتزايد احلرارة العاملية.

عىل كل فإن نبوءة الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث الرشيف عن كثرة الزالزل 
عند قرب القيامة أصبحت قاعدة علمية مسلمة، وبدأ حدوثها من النصف األخري للقرن 
واالرتفاع  الكربى  الزيادة  أن  ختربنا  احلديثة  الدراسات  وإن  األمر،  واقع  يف  العرشين 
العايل ستحدث فعال يف كثرة الزالزل وشدهتا يف األيام املقبلة، وإهنا ستكون مدمرة للغاية 

لسكان األرض.

الوضع الزلزالي الرهيب في العقود القادمة

إن الكثرة التي وقعت يف حوادث الزالزل والرباكني حتى اآلن – كام شاهدنا يف   
اجلدول السابق – إنام وقعت بسبب زيادة معدل درجة احلرارة لألرض بـ 80 درجة. فوفق 
من  املتحدة،  باألمم  املناخ  لتغري  املعينة  الدولية  احلكومية  اهليئة  قدمته  الذي  احلايل  التقرير 
أكثر من 8 درجات يف معدل درجة احلرارة للكرة األرضية إىل هناية هذا  املحتمل إضافة 
القرن. وحسب خرباء األرض، إنه ملن املمكن جدا أن تنعدم اجلبال اجلليدية يف أنتاركتيكا 
وجرينالند واجلبال اجلليدية األخرى بالذوبان نتيجة لزيادة 3.5 درجات فقط يف معدل 
درجة احلرارة للكرة األرضية حسب خرباء األرض)1( فمن املمكن لنا إذا أن نتصور الوضع 
الرهيب املرتقب أن يدث عىل األرض يف السنوات القادمة يف صورة كثرة حوادث الزالزل 
والرباكني وما سيلحق هبا وبسكاهنا من دمار شامل وخراب رهيب. لذلك فإن خرباء األرض 

(1)  - Asimov›s Guide to Science، Vol.1، Issac Asimov، P. 161، Penguin Books، 1979. 

113االأر�ض وعلوم البحار



بدؤويذرون جهرا أن هذا القرن سيكون مدمرا وخطريا لسكان األرض يف ضوء النشاطات 
الزلزالية والربكانية. فقد ورد حديث آخر يف هذا الشأن يصف مدى اخلطورة والدمار الذي 

سيلحق بسكان األرض يف الوقت الالحق نتيجة للنشاطات الزلزالية، ونصه كام ييل:

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أنه قال: } يوشك أن ال جتدوا بيوتا تكنكم، هتلكها الرواجف. 
وال دواب تبلغوا عليها يف أسفاركم، هتلكها الصواعق{.)1(

قد أصبح سهال لكل منا أن نفهم مدى خطورة الزالزل التي ستلحق باألرض يف املستقبل 
يف ضوء اجلدول السابق الذي يظهر االرتفاع يف تردد الزالزل عرب العقود يف القرن املايض ، 

ويف ضوء االرتفاع املتنبأ يف درجة حرارة األرض. 

وبناء عىل ذلك فإن النبوءة التي وردت يف احلديث الرشيف أثناء أرشاط الساعة وعالمات 
علم  إن  احلالية.  املوسمية  التقلبات  ضوء  يف  مسلام  وأمرا  ثابتة  حقيقة  أصبحت  القيامة 
اجليولوجيا احلديثة قام بالتصديق عىل سائر بيانات األحاديث النبوية بصدد الوضع الزالزل 
املايض واحلايل واملستقبيل لكرة األرض.  فيثبت منها التوافق واالنسجام التام بني احلديث 
النبوي الرشيف وبني الدراسات العلمية احلديثة من ناحية، ويستشف منها اياء وتلويح 
املوسمية  التقلبات  إن  أن نقول يف عبارة أخرى:  ناحية أخرى، ويمكن  القيامة من  لقرب 

احلالية هي القيامة يف حقيقة األمر.)2(

يعيد تاريخ الكرة األرضية نفسه مرة أخرى

إن هناك اكتشافا آخر مهام جدا يف هذا الصدد ، وهوأن الكثرة املفاجئة يف حوادث الزالزل 
والرباكني قد حدثت مرات يف تاريخ الكرة األرضية الطويل، ألن حرارة الكرة األرضية 
ارتفعت وانخفضت مرارا وتكرارا يف تاريخ األرض، وظهرت بسببها التقلبات املوسمية 
بني فينة وأخرى عىل وجه األرض.)3( وإن هذه الصفائح اجلليدية لألرض تتكون بالتجمد، 

)1(  - الفتن: نعيم بن محاد، 372/1، رقم: 1695.
)2(  - أنظر للتفصيل كتاب: »التغري املناخي والقيامة” للمؤلف )حتت الطباعة(.

)3(  - أنظر ألسباب هذه احلوادث كتاب: »التغري املناخي والقيامة” للمؤلف )املجلد الثاين( )حتت الطباعة(.
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وتفنى بالذوبان باستمرار. ولذلك كلام فنيت هذه الصفائح اجلليدية نتيجة لتزايد احلرارة 
الشواهد  وجود  ادعوا  العلامء  وإن  والرباكني،  للزالزل  احلوادث  كثرة  ظهرت  العاملية 

اجليولوجية عىل هذا األمر، وبالتايل فإن ميك كري يقول:
Not only has this happened several times throughout Earth›s history، 

(but) the evidence suggests it is happening again.(1)

»إن هذا املظهر )كثرة حدوث الزالزل والرباكني( مل يدث يف التاريخ مرات فحسب بل إن 
الشواهد تدل عىل أن هذا املظهر يعيد نفسه ويظهر مرة أخرى عىل وجه األرض.«

التاريخ  يف  وقعت  التي  املناخية(  )التغريات  والرهيبة  العظيمة  احلوادث  هذه  مطالعة  إن 
اجليولوجي القديم لألرض لتحتمل أمهية قصوى من نواحي كثرية. قام املؤلف بمطالعة 
مقارنة ألسباب هذه احلوادث يف ضوء القرآن والسنة يف كتاب له »التغري املناخي والقيامة«.

حوادث خسف األرض

يف  والتصاعد  االرتفاع  مع  يشارك  الرشيفة  األحاديث  يف  آخر  جيولوجيا  مظهرا  نجد  إننا 
األرضية وهو: مظهر  للكرة  اجلليدية  الصفائح  لذوبان  نتيجة  والرباكني  الزالزل  حوادث 
أحاديث  وردت  فقد  األرضية.  للكرة  املتعددة  املناطق  يف  األرض  خسف  حوادث  كثرة 

متعددة يف هذا الشأن وكلها ترصح بأنه تكثر حوادث اخلسف قرب القيامة:

فعن طارق بن عبد اهلل عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: »بني يدي الساعة مسخ وخسف 
وقذف«.)2( 

الساعة،  عليه عن أرشاط  اهلل  اهلل صىل  أنه سأل سائل رسول  احلاكم يف مستدركه  وروى 
فأجابه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:»القذف واخل�صف والرجف«.)3(

(1)- Climate change could cause earthquakes and volcanic eruptions، Dennis Bueckert; 
Global Catastrophes، Bill McGuire، Oxford University Press، 2002، ISBN: 0-19-280493-6

)2(  - سنن ابن ماجة، رقم احلديث: 4059.
)3(  - مستدرك احلاكم 465/4رقم احلديث: 8293.
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إن هذه احلوادث املذكورة يف األحاديث هي عامة لوقوع اخلسف عىل وجه األرض. وقد 
ذكرت أيضا احلوادث الثالثة األخرى الكربى للخسف يف األحاديث الرشيفة ضمن عرشة 

أرشاط  كربى للساعة، وهي كما يلي:

عن حذيفة بن أسيد ريض اهلل تعاىل عنه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: » إن الساعة 
باملغرب، وخسف يف جزيرة  باملرشق، وخسف  آيات: خسف  ال تكون حتى تكون عرش 

العرب...)1(

ومن هنا يتحتم علينا أن نعرف ما معنى خسف األرض وما توجيهه؟ وكيف ومتى يدث؟ 
أما املعنى اللغوي للخسف فهوكام ييل:

• لسان العرب: »اخلسف: سؤوخ األرض بام عليها.«)2(	

• تاج العروس: »خسف املكان خيسف خسوفا: ذهب يف األرض.«)3(	

ما هو تعريف اخلسف علميا؟ إن االكتشافات اجليولوجية احلديثة لتظهر لنا من أن ظاهرة 
اخلسف هي من الظواهر املهمة التي حتدث من جراء االحرتار العاملي املتصاعد. كام سبق أن 
بيننا بأن االحرتار العاملي يتسبب يف ذوبان الصفائح اجلليدية عىل النطاق الواسع، ومن ثم 
ُيلحق األخطار الكبرية الضخمة يف االتزان الثابت isostacy للقرشة األرضية. يف احلقيقة، 
وإن ظاهرة كثرة وقوع الزالزل وانفجار الرباكني أيضا تتسبب من جراء هذه الظاهرة كام 
سبق تفصيلها يف ما مىض. إن ظاهرة اخلسف هي أيضا من ظواهر اخللل يف االتزان الثابت 
نظرية  بتصديق  قامتا  قد  البحار  وعلم  اجليولوجية  االكتشافات  وإن  األرضية.  للقرشة 
»اخلسف” الواردة يف األحاديث النبوية بوجوه خمتلفة. فوفق هذه التوجيهات يمكن وقوع 

)1(  - صحيح مسلم، 178/8، الرقم: 2901؛ ومسند أمحد: 63/26، الرقم: 16141؛ وسنن الرتمذي، 477/4، 
رقم: 11380؛  الكربى، 426/6،  النسائي  الرقم: 6843؛ وسنن  ابن حبان، 257/15،  الرقم: 2183؛ وصحيح 
مستدرك حاكم، 474/4، رقم: 8317؛ وسنن ابن ماجة، 1347/2، الرقم: 4055؛ مسند ابن أيب شيبة، 68/3، 
أبوعمروالداين، 976/5،  الفتن،  الواردة يف  السنن  الرقم: 3029؛  الكبري، طرباين، 170/3،  املعجم  ؛  الرقم: 820 

رقم: 520 وغري ذلك
)2(  - لسان العرب: 67/9.

)3(  - تاج العروس: ص 5798.
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حوادث اخلسف ألحد األسباب الثالث التالية، وهي كام ييل:

١ .landslides خسف اجلزء القاري بسبب ارتفاع مستوى البحر

٢ .gas hydrates خسف اجلزء القاري بسبب خروج غاز هيدرات

٣ .subsidence خسف القرشة األرضية

يرى علامء األرض أن نوعية كل من هذه الظواهر خلسف األرض تكون عاملية يف تأثريها. 
وفيام ييل نقوم باستعراض كل من هذه التعريفات الثالثة عىل وجه االختصار.

1- خ�صف اجلزء القاري ب�صبب ارتفاع م�صتوى البحر

كام سبق أن أسلفنا بأن االحرتار العاملي سيؤدي إىل ذوبان الصفائح اجلليدية وبالتايل فإنه 
النهاية. ومن ثم فإن هذه الظاهرة نفسها  تتسبب يف  البحر يف  يسبب أيضا ارتفاع سطح 
بني  فمن  األرض.  لقرشة   isostacy الثابت  االتزان  يف  الضخمة  الكبرية  األخطار  إحلاق 
احلوادث املهيبة التي تقع من جراء حدوث هذا الوضع هي خسف اجلزء القاري )االنزالق 
األريض(  landslides أيضا. وإنام تقع حوادث اخلسف للجزء القاري ألنه يتأثر تأثرا كبريا 
للجزء  اخلسف  صورة  يف  ذلك  ويظهر  هناك.  الضغط  وحدوث  البحر  مستوى  بارتفاع 
بِل  األرض  لعلم  الربيطاين  اخلبري  إن  �صكل:1(.  )اأنظر  املتولد  املاء  ضغط  حتت  القاري 

ميك كري Bill McGuire قد صور هذه احلالة املتولدة عىل وجه األرض كالتايل:
All over the world، evidence is stacking up that changes in global climate 

can and do affect the frequencies of earthquakes، volcanic eruptions and 
catastrophic sea-floor landslides.(1)

والرباكني  الزالزل  حوادث  أن  عىل  العامل  أنحاء  مجيع  من  تتجمع  واألدلة  الشواهد  »إن 
نتيجة  بالفعل  ستكون  بل  تتزايد  أن  حتتمل  البحر  قاع  عىل  اخلطري  األريض  واالنزالق 

للتغيريات املوسمية العاملية«.

وإن هذه احلوادث قد بدأت حتدث عىل نطاق كبري بسبب ارتفاع سطح البحر عىل مقياس 

(1)- Climate change could cause earthquakes and volcanic eruptions، Dennis Bueckert.
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هذه  وقوع  ازدياد  إىل  سيؤدي  العاملي  االحرتار  يف  االرتفاع  إن  اخلرباء  فحسب  متدنئ. 
احلوادث عىل درجة رهيبة يف السنوات القادمة.)1(

2- خ�صف اجلزء القاري ب�صبب خروج غاز هيدرات

البارزة  التغيريات اجليولوجية  القاري قد اكتشف يف ضوء  املظهر اآلخر خلسف اجلزء  إن 
  continental shelf القارية  انحدار احلافة  إىل  املتزايدة، وإنه يؤدي  العاملية  للحرارة  نتيجة 
ونشأت موجات تسونامي مفاجئة وخطرية حتت املاء نتيجة خلروج الغازات السامة املدفونة 

حتت القاع البحري، فيمكن بيانه مفصال كالتايل:

إن غاز ميتهن methane يوجد حتت حميطات األرض بكمية هائلة، ويعرف بغاز هيدرات 
 frozen وإنه غاز ديفء قوي للغاية، يوجد هذا الغاز يف شكل الغاز املتجلد ، gas hydrates

gas يف كميات هائلة عىل حافة القارات. فحسب خرباء اجليولوجيا، قد خيرج هذا الغاز إىل 

جواألرض من حتت املحيطات لسببني:

بسبب  املتجمد  الغاز  هذا  يذوب  حينام  الغاز  هذا  خيرج  أن  جدا  املحتمل  من  إنه  الأول: 

(1) - Landslides Could Worsen with Global Warming – UN  (http://www.planetark.com/
dailynewsstory.cfm/newsid/34540/story.htm)
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التصاعد يف درجات احلرارة املحيطية نتيجة لتزايد احلرارة العاملية الشديدة وارتفاعها إىل 
درجة خمصوصة يف احلدة. والثاين : من املحتمل أيضا أن يكون اضطراب وزحزحة التوازن 
الثابت لألرض سببا خلروج هذا الغاز املدمر، ألن أنتاركتيكا وجرينالند واملناطق اجلليدية 
األخرى التي كانت منكبسة ومدفونة حتت ثقل اجلليد ستربز rebound عىل القاع البحري 
العاملية.  لتزايد احلرارة  نتيجة  الصفائح اجلليدية من فوقها  بعد ذوبان  الواسع  النطاق  عىل 

فيتسبب هذا التبدل يف التوازن الثابت لألرض أيضا يف خروج هذا الغاز املدمر.)1(

املفاجئ  االرتفاع  األول:  الغاز،  هذا  بخروج  األرضية  بالكرة  سيلحقان  اخلطران  وإن 
للغاية،  قوي  دفيئ  غاز  ألنه  الغاز،  هذا  خلروج  نتيجة  العاملية  احلرارة  شدة  يف  الكبري 
القاري  السطح  أن  الثاين:  الكربون 21 مرة، واخلطر  أكسيد  ثاين  وتتضاعف طاقته من 
يتأثر به تأثرا سيئا للغاية، ويتمل أن تنحدر أجزاءه إىل املحيطات نتيجة خلروجها منفجرة 

متدفقة من القاع البحري:
Catastrophic release of methane from the decomposition of such 

deposits may lead to a global climate change، because CH4 is more efficient 
greenhouse gas even than CO2. On its turn، the fast decomposition of such 
deposits is considered a geohazard، due to its potential to trigger landslides، 

earthquakes and tsunamis.(2)

عىل  املناخ  تغري  إىل  سيؤدي  الرتسيبات  هذه  انحالل  من  امليثان  لغاز  املفجع  اخلروج  »إن 
املستوى العاملي، ألن امليثان هو غاز دفيئ أقوى بكثري من غار ثاين أكسيد الكربون. وبالتايل 
إن االنحالل الرسيع هلذه الرتسيبات يعد من املخاطر اجليولوجية بسبب قدرته عىل إثارة 

حوادث االنزالق األريض، والزالزل وستونامي.«
There is another secondary effect of gas hydrate release، because when 

it breaks down it can do so explosively. There is clear evidence in the past 
that violent gas hydrates releases have caused massive slumping of the 
continental shelf and associated tsunamis...Hence، we cannot rule out 

(1) - Global Warming: A Very Short Introduction، Mark Maslin، p. 113.  

(2) - http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_hydrate
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the fact that global warming could lead to an increased frequency of gas 
hydrate-generated submarine landslides and thus tsunamis of over 15 m in 
height hitting our coasts.(1)

واالنفجار  الفرقعة  مع  ينفجر  ينفجر  ملا  ألنه  هيدرات،  غاز  خلروج  ثانويا  أثرا  هناك  »إن 
القوي، وقد توجد شواهد وأدلة )جيولوجية( واضحة عىل ذلك، ألنه ملا خرج هذا الغاز 
للسطح  الكبري  اجلزء  وانحدار  تسونامي  لتكون  سببا  فكان  املايض  يف  املدمر  اهليدرات 
القاري، ولذلك ال يمكن لنا أن نرد احتامل كثرة وتصاعد حوادث االنزالق األريض حتت 
املاء وتسونامي اخلطري الذي يرتفع 15 مرتا أعىل ، ويتصادم مع سواحلنا نتيجة هلذا الغاز 

اخلطري الذي استطاع عمله بسبب تزايد احلرارة العاملية املتزايدة.

حلوادث  متوفرة  والتارخيية  العلمية  واألدلة  الشواهد  أن  العبارة  هذه  من  جليا  لنا  يتضح 
والتي  األرض،  تاريخ  يف  هيدرات  غاز  خروج  بسبب  أوخسفه  القاري  السطح  انحدار 
املتصاعدة  العاملية  احلرارة  لتزايد  نتيجة  األرضية  الكرة  تاريخ  يف  متعددة  مرات  حدثت 
والتقلبات املوسمية)2(، وإن دراسة هذه احلوادث البارزة يف تاريخ الكرة األرضية سهلت 

لنا جدا فهم إمكانيات واحتامالت حدوث هذه احلوادث يف املستقبل أيضا.

وليكن ملحوظا هنا بأن الذخائر لغاز هيدرات أينام توجد عىل وجه األرض إنام توجد عىل 
هافة القارت continental shelf )انظر �صكل: 2(. فيتجىل من هذا مدى املخاطرة املبارشة 

التي ستتعرض هلا القارات وسواحلها بسبب خروج هذا الغاز املدمر.

)1(  -  املرجع السابق.
)2(  - أنظر للتفصيل عىل هذا املوضوع كتاب املؤلف حتت الطباعة: »التغري املناخي والقيامة: دراسة مقارنة بني القرآن، 

واحلديث والعلم احلديث” )املجلد الثاين(.
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sinking of the crust/ subsidence 3- خ�صف الق�صرة الأر�صية

جيب علينا أن نفهم أوال نظرية علم األرض ليسهل علينا فهم هذا املظهر. ُتعرف هذه النظرية 
األرضية  القرشة  إن  النظرية،  هلذه  فوفقًا   .isostacy of the crust األرضية  القرشة  بتوازن 
صورة  يف   mantle الوشاح  وتدعى   ، حتتها  متواجدة  كثافة  أكثر  لدنة  طبقة  عىل  تقع    crust

الثقل أكثر عىل وجه  أينام يوجد  املذكورة أعاله، فمن هنا  النظرية  التكتونية حسب  األلواح 
الكرة  أكثر وأعمق، مثل جبال  إىل داخل األرض  القرشية  الصخور  فتندفع  الكرة األرضية 
األرضية القائمة عىل القرشة األرضية، فإهنا كلام ترتفع أكثر عىل سطح األرض ، وكلام يزيد 
وزهنا فيغوص أكثر جزءه يف وشاح األرض بسبب أثقاهلا. وإن حالة الصفائح اجلليدية مثلها 
كذلك. لذلك فالقرشة األرضية الواقعة حتت الصفائح اجلليدية غائرة يف أعامق األرض أكثر 
بسبب تواجد تلك الصفائح اجلليدية الثقيلة عىل القرشة األرضية. فمثال إن تواجد الصفائح 

اجلليدية عىل أرضية جرينالند تسبب إىل خسف القرشة األرضية حتتها بـ 300 مرت تقريبا:

The weight of the massive Greenlandic ice cap has depressed the central 

land area to form a basin lying more than 300 m (1،000 ft) below sea level.(1)

(1) - DK Atlas، 2001.
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املركزية  األرضية  خسف  إىل  تسبب  جرينالند  عىل  العمالقة  اجلليدية  الصفائح  ثقل  إن 
وتكوين حوض غائر يف أعامق األرض بـ 300 مرت )1،000 قدم( حتت سطح البحر.

هذا هوحال القارة اجلنوبية أيضا – أي إن قارة أنتاركتيكا كلها وجدت أيضا خمسوفة بسبب 
الثقل اجلليدي العمالق عليها بمئآت األمتار حتت سطح البحر:

The weight of the ice holds the underlying continent down، depressing the 
continental shelf some 300-400 m lower than that of any other continents. (1)

إن ثقل الصفائح اجلليدية يدفع القارة حتتها ضاغطا عىل اهلافة القارية بـ 300-400 مرت 
نتيجة  تذوب  عندما  اجلليدية  الصفائح  هذه  وإن  األخرى.  للقارات  بالنسبة  أسفل  تقريبا 
للتقلبات املوسمية واالحرتار العاملي فإن الثقل يقل من عىل القرشة األرضية ، ويبدأ اجلزء 
الغائص يف وشاح األرض mantle حتت أثقاهلا يف العودة إىل الظهور فوق سطح البحر عىل 

النطاق الواسع )اأنظر ال�صكل رقم:3(:

The formation of ice-sheets can cause the Earth›s surface to sink. 
Conversely، isostatic post-glacial rebound is observed in areas once 
covered by ice-sheets، which have now melted، such as around the Baltic 
Sea and Hudson Bay. As the ice retreats، the load on the lithosphere and 
asthenosphere is reduced and they rebound back towards their equilibrium 
levels. In this way، it is possible to find former sea-cliffs and associated wave-
cut platforms hundreds of metres above present-day sea level.

(1) - Encyclopaedia of Antartical and Souther Oceans، Bernard Stonehouse، P. 13، John 
Wiley and Sons، 2002.
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»إن جتمد الصفائح اجلليدية يتمل أن يكون سببا خلسف سطح األرض، وبالعكس لوحظ 
القذف والوثب اجلليدي عقبه )أي عقب ذوبان جتمد الصفائح اجلليدية( يف املناطق التي 
بالتك  خليج  حول  لوحظ  كام  متاما.  اآلن  ذابت  وقد  اجلليدية،  بالصفائح  مغطاة  كانت 
والغالف  الصخري  الغالف  عىل  من  الثقل  خيف  اجلليد  يذوب  وعندما  هدسن،  وخليج 
املمكن  من  أصبح  فإنه  هنا  ومن  التوازين،  سطحهام  مستوى  إىل  ويعودان  امللتهب  الوهن 
مشاهدة الصخور املحيطية واألرصفة املتصلة هبا )التي كانت غائصة يف األرض يف زمن 

ما( عىل ارتفاع مئات من املرتات من مستوى سطح البحر احلايل«.)1(

ملا أن الصفائح اجلليدية عىل األرض حتيط بـ 16،361،370 كيلومرت مربع تقريبا من الكرة 
األرضية، وإن معدل سمكها يرتاوح بني 2 و4 كيلومرتات، وكأهنا السالسل اجلليدية اجلبلية 
العمالقة يف نفسها، وإن جمموع حجمها يقدر بـ 10.2 مليون كيلومرت مربع )9 مليون ميل 
مربع(، ومن هنا فإنه لوتذوب هذه اجلبال اجلليدية لكرة األرض متاما -وهذا يمكن بارتفاع 
حرارة الكرة األرضية إىل 3.5 درجات فقط)2( - لتنتقل أثقاهلا الضخمة إىل مناطق األرض 
األخرى من املناطق املتجمدة يف صورة الزيادة يف سطح البحر، ويقدر أنه يقع ارتفاع أكثر من 
130 مرت )425 قدم( تقريبا يف مستوى سطح البحر احلايل، وتستغرق هبا مجيع املناطق واملدن 
الساحلية)3(، ويقع أربعون يف املائة من اليابسة احلالية من الكرة األرضية حتت املاء تقريبا، ومن 
ثم تلحق األخطار اجلديدة الكبرية الضخمة يف االتزان الثابت isostatic equilibrium  املتوفر 
حاليا للكرة األرضية، ومعنى ذلك: أن اجلزء الذي كان غائرا يف األرض حتى اآلن بسبب 
الصفائح اجلليدية هويظهر جليا عىل سطح البحر، ولكن ستقع اآلن املناطق األخرى للكرة 
األرضية حتت أثقاهلا، ولذلك يوجد احتامل قوي أن تربز حوادث خسف األرض عىل هذه 

القارات بسبب انتقال ذلك الثقل إىل تلك املناطق القارية.
إن ظاهرة ارتفاع سطح البحر وخسف القرشة األرضية حتت أثقال املاء تسمى باالنخساف 
subsidence يف االصطالح اجليولوجي احلديث. إن علامء اجليولوجيا يرون أنه يوجد خطر 

(1) - http://en.wikipedia.org/wiki/Isostasy  

(2) - Asimov›s Guide to Science، Vol.1، Issac Asimov، P. 161، Penguin Books، 1979. 

(3) - Oceanography: Inagmanson & Wallace، p. 83. 
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االنخساف عىل القارات بوجه كبري. إن الشواهد واألدلة تتجمع من مجيع أنحاء العامل عىل 
أن ظاهرة االنخساف بدأت تظهر من جراء االرتفاع املنخفض يف سطح البحر. إن البحوث 
من  الرشقية  اجلنوب  والبالد  ويابان  وإنكلرتا،  ميكسيكو،  خليج  مناطق  من  اجليوفيزيائية 

قارة آسيا كلها تدل عىل بروز هذه الظاهرة.
لوندون ومصب هنر  –منطقة  إنجلرتا  اكتشفوا أن رشق  إنجلرتا  إن علامء اجليوفيزيائية يف 
mantle بسبب ارتفاع سطح البحر هنا. إن  هتيمس- تتسبب للخسف يف غالف األرض 
االرتفاع يف سطح البحر سجل هنا بـ 1 ميل مرت سنويا بينام شوهد االنخساف حتت ضغط 

املاء هنا ما بني 1-2 ميل مرت سنويا.)1(
وكذلك إن خرباء األرض يتنبأون بأن منطقة لويسيانا وخليج ميكسيكوتواجهان خسف 

قرشهتا األرضية ما بني 1-8 ميل مرت سنويا بسبب ارتفاع مستوى البحر هنا.)2(
تشري  أيضا  الرشقية  واجلنوب  اجلنوبية  وآسيا  اليابان  مناطق  من  اجليوفيزيائية  البحوث  إن 
إىل ظهور مثل هذه الظاهرة بسبب ارتفاع سطح البحر هنا. إنام يتجىل من هذه االكتشافات 
كلها أن نسبة انخساف القرشة األرضية هي أكثر بكثري من نسبة اغتامر اليابسة نفسها. لذلك 
خطر  من  بكثري  هوأخطر  األرضية  القرشة  انخساف  خطر  بأن  يتنبأون  األرض  خرباء  إن 

ارتفاع سطح البحر نفسه.

الحوادث الثالثة الكبيرة للخسف

ينشأ هنا سؤال بأنه ما هو تفسري ثالث حوادث اخلسف الكبرية التي وصفتها األحاديث 
ظاهرة  ضوء  يف  توجيهها  فيمكن  للقيامة؟  كبرية  حوادث  عرشة  بني  من  حوادث  بثالث 
خارطة  برتسيم  قاموا  قد  األرض  خرباء  إن  النحوالتايل:  عىل  أعاله  املذكور  االنخساف 
واملواضع  األماكن  يمكن من خالهلا اإلطالع عىل  ملرتفعات ومنخفضات وجه األرض، 
النطاق الواسع بسبب ارتفاع سطح البحر.  لكرة األرض التي ستقع فريسة لالغتامر عىل 

(1) - http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6231334.stm.

(2) - Sea-Level Rise and Subsidence: Implications for Flooding in New Orleans، Louisiana، 

By Virginia R. Burkett، David B. Zilkoski، and David A. Hart. 
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فقد أعدت برامج احلاسوبية املتعددة لفهم هذه الظاهرة ؛ والتي تظهر الوضع اجليولوجي 
املتولد عىل وجه األرض بارتفاع سطح البحر بمرت ومرت. استعملنا برنامج »ليونغ غلوب« 

Living Globe لفهم هذه الظاهرة، وبإعانة هذا الربنامج قمنا بإعداد البحث التايل.

إن هذا الربنامج يظهر بأن االرتفاع يف سطح البحر بـ 150 مرت سيؤدي إىل إغتامر مناطق 
وجه  عىل  لالغتامر  فريسة  ستقع  التي  املناطق  فإن  األرض.  وجه  عىل  اليابسة  من  كبرية 
األرض تشمل عىل: احلزام الرشقي لقارة آسيا كلها، ودول آسيا اجلنوبية واجلنوب الرشقية، 
وثلثا قارة أوربا، ونصف قارة أمريكا اجلنوبية، واملناطق اجلنوب الرشقية واجلنوب الغربية 
الواسعة من قارة أمريكا الشاملية ومناطق رشق جزيرة العرب. إن هذه املناطق كلها ستنغمر 
بامئة مرت حتت املاء. ولوجدولنا هذه املناطق كلها حسب اجلهات املذكورة يف األحاديث – 

الرشق والغرب وجزيرة العرب - يمكن ترتيبها عىل النحوالتايل )انظر �صكل: 4(:

قارة . ١ ال�صرق: )أ( احلزام الرشقي من قارة آسيا )ب( ثلث قارة أسرتاليا )ج( دول 
آسيا اجلنوبية واجلنوب الرشقية

املناطق . ٢ )ج(  تقريبا  اجلنوبية  أمريكا  قارة  نصف  )ب(  أوربا   قارة  ثلثا  )أ(  الغرب: 
اجلنوب الرشقية واجلنوب الغربية من قارة أمريكا الشاملية

جزيرة العرب: احلزام الرشقي من جزيرة العرب. ٣
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يتضح من هذه االحصائيات مدى اخلطر الذي سيواجهه كرة األرض وسكاهنا يف صورة 
اغتامر اليابسة ، وخماطر انخساف القرشة األرضية حتت أثقال املاء هنا.

إن كلمة »اخلسف” الواردة يف األحاديث هي اسم مصدر والذي يفيد معنى اسم اجلنس. 
املذكورة يف  اجلهات  للخسف يف كل من  متعددة  الوجهة وقوع حوادث  فيمكن من هذه 

األحاديث، كام يبدومن البحوث اجليولوجية.
إن النسبة املذكورة الغتامر اليابسة إنام تكون هبذه النسبة إذا كان هناك ارتفاع سطح البحر 
سطح  يف  مرت   250 –  225 بني  ما  ارتفاع  يدث  قد  بأنه  اخلرباء  يذر  بينام  مرت.   150 بـ 
البحر بسبب بعض عوامل جيولوجية عديدة  ورهيبة. ففي هذا الوضع تكون نسبة اليابسة 

املغمورة أيضا أكثر بكثري من النسبة املذكورة.
كام سبق أن أسلفنا أن النسبة املنخسفة لقرشة األرض تكون أكثر بكثري من نسبة ارتفاع سطح 
البحر، كام أن أكثر املناطق املذكورة ستنغمر بامئة مرت، فمن ثم تكون النسبة املنخسفة لقرشة 
األرض أكثر من تلك النسبة املغمورة بكثري. إن نسبة إنخساف القرشة األرضية يف إنجلرتا، 
وخليج ميكسيكو، واليابان وغريها من املناطق بطيء فهو ما بني 1 – 8 مليمرت سنويا، إال 
أن اخلرباء يذرون بأن الصفائح اجلليدية عىل الكرة األرضية قد تذوب بغتة يف مدة قليلة 
)أقل من سنتني( لعوامل جيولوجية عديدة ورهيبة. فيتسبب هذا الوضع إىل ارتفاع سطح 
البحر وظهور حوادث اخلسف مفاجأة كام ذكرنا تفاصيلها فيام مىض، ويوجد هناك سبب 
جيولوجي آخر يزيد يف شدة هذه الظاهرة يف املناطق املذكورة فجأة ورهبة، وهوأن أكثر هذه 
املناطق املغمورة إنام تقع عىل حدود األلواح التكتونية ونقطة تالقي القارات واملحيطات. 
كام تعد هذه املناطق نشطة جيولوجية geologically active areas، وتسمى أيضا باملناطق 
ما  دائام  اخلسف  عملية  ألن  اجليولوجي.  االصطالح  يف   subduction zones املنخسفة 
حتدث يف هذه املناطق. فإن اللوح التكتوين املحيطي oceanic plate ينخسف حتت اللوح 
التكتوين القاري continental plate يف هذه املناطق عىل وجه االستمرار يف وشاح األرض 
وانفجار  الزالزل،  حدوث  مثل  رهيبة  حوادث  وقوع  إىل  الوضع  هذا  ويؤدي   .mantle
الرباكني وتكوين اجلبال يف هذه املناطق. إلن االختالل يف توازن القرشة األرضية يف هذه 

املناطق يدث يف صورة ارتفاع سطح البحر ويفيض إىل نتائج وخيمة ورهيبة.
عىل كل، إن الدارسة املقارنة الدقيقة بني القرآن والسنة واجليولوجيا احلديثة أثبتت لنا صدق 
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دعاوى األحاديث النبوية بصدد اخلسف. وإن حوادث اخلسف الكبرية عىل وجه األرض 
أصبحت حقيقة علمية. إن إنغامر مثل هذه املناطق الواسعة من يابسة األرض وانخساف 
األرض.  وجه  عىل  والرهيبة  العظيمة  احلوادث  من  تعد  املاء  أثقال  حتت  األرضية  القرشة 

لذلك األحاديث عدهتا من عالمات الساعة الكربى.

الوضع الرهيب لحوادث الخسف في العقود القادمة

فخالصة البحث، أن توازن القرشة األرضية يتأثر تأثرا سيئا من آثار احلرارة العاملية املتزايدة 
اخلطرية، وتنجم عنه حوادث الزالزل والرباكني وتسونامي واالنزالق األريض حتت املاء 
وخسف القرشة األرضية عىل هذا النطاق الواسع، وإهنا لتتضاعف أكثر مع ارتفاع احلرارة 
العاملية، وتؤدي إىل دمار شامل للكرة األرضية وسكاهنا كام يرى العلامء يف هذا الشأن. قد 
األرض عىل  أحد من علامء  األرض  املتولد عىل  الرهيب  اجليولوجي  الوضع  هذا  وصف 

النحوالتايل:
Yes، the Earth is geologically very dangerous، and the more we study our 

planet the more potentially serious the tectonic threat to the survival of 
our civilization appears to be.(1)

»نعم، إن األرض مهلكة جدا جيولوجيا. وكلام أمعنا النظر يف مطالعة كرتنا األرضية عىل 
نحوأدق لوجدنا اخلطر التكتوين )اجليولوجي( يف بقاء حضارتنا أشد وأقوى.”

احلديث  يف  القيامة  يوم  قرب  الرهيب  اجليولوجي  الو�صع  هذا  و�صف  ورد  فقد 
ال�صريف اأي�صا، وهوكما يلي:

عن أيب زيد األنصاري، أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال: والذي نفس بيده ليأتني عىل هذه 
األمة يوم يمسون فيه يتساءلون فيه بمن خسف الليلة. كام يتساءل أهل املوتى من بقي من 

آل فالن.)2(

(1) - Global Catastrophes، Bill McGuire، P. 87، Oxford University Press، 2002.

)2(  - مسند احلارث: 278/2رقم احلديث: 780؛ وبغية الباحث عن زوائد مسند احلارث، أليب بكر اهليثمي، رقم 
احلديث: 780.
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»الخسف« في ضوء آية قرآنية

ولتكن ملحوظة هنا بأن املناطق التي ستقع فريسة خلطر االنغامر وخسف األرض عىل وجه 
مبارش هي مناطق سواحل القارات. ألن هذه املناطق هي التي تقع فريسة لضغط االرتفاع 
اآلية  الدراسة  ولوطالعنا يف ضوء هذه  األخرى.  اجليولوجية  واألحداث  البحر  يف سطح 
التي  اجليولوجية   احلقيقة  هذه  إىل  نظرا  القصوى  أمهيتها  لنا  لظهر  الكريم،  للقرآن  التالية 

اكتشفها العلم احلديث حيث يقول اهلل تبارك وتعاىل متحديا لإلنسان:

] االرساء: 68[ ﴿اأفاأمنتم اأن يخ�صف بكم جانب الرب.﴾   

القرآنية هي ليست جمرد  التهديدات  البحوث اجلديدة أن  لنا جليا يف ضوء  وهكذا يتضح 
هتديدات بل هي تنبيهات للحوادث املتوقع وقوعها حتاًم يف املستقبل.

اإلسالم دين الفطرة

وخل�صة القول، إن العلم احلديث قد قام بالتصديق عىل سائر بيانات القرآن والسنة بصدد 
حدوث ظاهرة اخلسف عىل وجه شامل. كام أن هذه االكتشافات قد سهلت لنا فهم الظواهر 
الكونية املذكورة يف القرآن والسنة. ومن هنا فإنه كام يسطع إعجاز معارف القرآن الكريم 
والسنة النبوية املطهرة حرفيًا يف ضوء الدراسات العلمية احلديثة، كذلك يتحقق علم قرب 
القيامة يف نفس الوقت، ويعلم منها وجود اإلله العليم اخلبري الذي ال يعزب عنه مثقال ذرة 

يف الساموات السمٰوات  وال يف األرض وال أصغر من ذلك وال أكرب.
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الإعجاز في تق�ضيم الرياح البحرية
د.�صالح بن عبد القوي ال�صنباين 

رئي�س ق�صم الإعجاز العلمي -كلية الإميان - جامعة الإميان



أنفسنا  رشور  من  باهلل  ونعوذ  ونستغفره  ونستهديه  ون�صتعينه  نحمده  هلل  احلمد  اإن 

وسيئات أعاملنا من يده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال 
ُقوا اهلَل َحقَّ  ِذيَن آَمُنوا اتَّ ا الَّ َ اهلل وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله )َيا َأيُّ
ُتَقاتِِه َوال مَتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن( ]آل عمران:102[،وقال تعاىل :)َلِكِن اهلل ُ َيْشَهُد باَِم 
َأْنَزَل إَِلْيَك َأْنَزَلُه بِِعْلِمِه َوامْلاَلئَِكُة َيْشَهُدوَن َوَكَفى بِاهللِ َشِهيدًا( النساء:166، وقال تعاىل : 
ُه َعىَل ُكلرِّ  قُّ َأَومَلْ َيْكِف بَِربرَِّك َأنَّ ُه احْلَ ْم َأنَّ َ هَلُ )َسُنِريِْم آَياتَِنا يِف اآْلَفاِق َويِف َأْنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ

ٍء َشِهيٌد( ]فصلت:53[ َشْ

اٍر  يَح َفَيْظَلْلَن َرَواِكَد َعىَل َظْهِرِه إِنَّ يِف َذلَِك آَلياٍت لُِكلرِّ َصبَّ ويقول تعاىل: )إِْن َيَشْأ ُيْسِكِن الررِّ
يِف  ُكْنُتْم  إَِذا  َحتَّى  َواْلَبْحِر  اْلرَبرِّ  يِف  ُكْم  ُ ُيَسريرِّ الَِّذي  تعاىل)ُهَو  . وقال  ]الشورى:33[  َشُكوٍر( 
ا ِريٌح َعاِصٌف َوَجاَءُهُم امْلَْوُج ِمْن ُكلرِّ َمَكاٍن  ا َجاَءهْتَ َبٍة َوَفِرُحوا هِبَ اْلُفْلِك َوَجَرْيَن هِبِْم بِِريٍح َطيرِّ
اِكِريَن(  يَن َلئِْن َأْنَجْيَتَنا ِمْن َهِذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّ ِلِصنَي َلُه الدرِّ ْم ُأِحيَط هِبِْم َدَعُوا اهلَل خُمْ ُ وا َأهنَّ َوَظنُّ
يِح  ِسَل َعَلْيُكْم َقاِصفًا ِمَن الررِّ يونس:22 ،  وقال تعاىل)َأْم َأِمْنُتْم َأْن ُيِعيَدُكْم ِفيِه َتاَرًة ُأْخَرى َفرُيْ

َفُيْغِرَقُكْم باَِم َكَفْرُتْم ُثمَّ ال جَتُِدوا َلُكْم َعَلْيَنا بِِه َتبِيعًا( ]اإلرساء:69[

اأقوال املف�صرين يف تف�صري هذه الآيات:

اٍر  يَح َفَيْظَلْلَن َرَواِكَد َعىَل َظْهِرِه إِنَّ يِف َذلَِك آَلياٍت لُِكلرِّ َصبَّ أواًل قوله تعاىل)إِْن َيَشْأ ُيْسِكِن الررِّ
َشُكوٍر( ]الشورى:33[   )إن يشأ يسكن الريح  : أي التي تسري يف البحر بالسفن لوشاء 
لسكنها حتى ال تتحرك السفن بل تبقى راكدة ال جتيء وال تذهب بل واقفة عىل ظهره أي 
عىل وجه املاء ()1(.  )إن يشأ يسكن الريح :  التي جعلها اهلل سببا لسريها ، ) فيظللن(  : أي 
اجلواري ، أي السفن عىل اختالف أنواعها  ) رواكد ( عىل ظهر البحر ال تتقدم وال تتأخر 

وال ينتقض هذا باملراكب البخارية فإن من رشط مشيها وجود الريح ()2(.

))1( ( تفسري ابن كثري ج4/ص118
)2(  تفسري السعدي ج1/ص759
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يف  )اجلوار  قوله  والسدي  جماهد   ،عن  البحر  يف  السائرة  وهي  جارية  مجع  )واجلواري   
الشاعر:كأنه  قول  يعني كاجلبال واحدها علم ومنه  ،وقوله: )كاألعالم(  السفن  قال:  البحر( 
نار. يعني : جبل  ،وعن جماهد والسدي كاألعالم قاال: كاجلبال ، وقوله: )إن  علم يف رأسه 
يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد عىل ظهره( : إن يشأ اهلل الذي قد أجرى هذه السفن يف البحر 
أن ال جتري فيه، أسكن الريح التي جتري هبا فيه فثبتن يف موضع واحد ووقفن عىل ظهر املاء ال 
جتري فال تتقدم وال تتأخر ،وعن قتادة : سفن هذا البحر جترى بالريح فإذا أمسكت عنها الريح 

ركدت ، وعن السدي: )فيظللن رواكد عىل ظهره (: ال جتري ، وعن بن عباس : وقوفا ()1(.

ُكْم يِف اْلرَبرِّ َواْلَبْحِر َحتَّى إَِذا ُكْنُتْم يِف اْلُفْلِك َوَجَرْيَن هِبِْم  ُ ثانيًا قوله تعالى : )ُهَو الَِّذي ُيَسريرِّ

ْم ُأِحيَط  ُ وا َأهنَّ ا ِريٌح َعاِصٌف َوَجاَءُهُم امْلَْوُج ِمْن ُكلرِّ َمَكاٍن َوَظنُّ ا َجاَءهْتَ َبٍة َوَفِرُحوا هِبَ بِِريٍح َطيرِّ
اِكِريَن( ]يونس:22[. يَن َلئِْن َأْنَجْيَتَنا ِمْن َهِذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّ ِلِصنَي َلُه الدرِّ هِبِْم َدَعُوا اهلَل خُمْ

مصدرية  وما  سببية  فالباء  كفركم  بسبب  أي   (  : كفرتم(  بام  فيغرقكم  الريح  من  )قاصفًا 
والقاصف ريح البحار الشديدة التي تكرس املراكب وغريها ومنه قول أيب متام:

قصفت    أعــصــفــت  مــا  إذا  الـــريـــاح  إن   
ــم   ــرت ــال ب ــأن  ــب ــع ي وال  ــد  ــج ن ـــدان  ـــي ع  

يعني إذا ما هبت بشدة كرست عيدان شجر نجد رمتا كان أوغريه()2(.  )حتى إذا كنتم يف الفلك 
وجرين هبم بريح طيبة وفرحوا هبا (: ) أي برسعة سريهم رافقني فبينام هم كذلك إذ   جاءهتا   
أي تلك السفن   ريح عاصف   أي شديدة  ) وجاءهم املوج من كل مكان( : أي اغتلم البحر 
عليهم  ) وظنوا أهنم أحيط هبم( : أي هلكوا، )دعوا اهلل خملصني له الدين( أي ال يدعون معه 
صنام وال وثنا بل يفردونه بالدعاء واإلبتهال، )فلام أنجاهم ( : أي من تلك الورطة   إذا هم يبغون 

يف األرض بغري احلق   أي كأن مل يكن من ذلك شء())3((.

)1(  تفسري الطربي ج25/ص33
)2( أضواء البيان ج3/ص172

)3(  تفسري ابن كثري ج2/ص414-413
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تقول ريح عاصف وعاصفة وقد  ، والعرب  الشديدة  الفلك ريح عاصف وهي  )جاءت 
أعصفت الريح وعصفت وأعصفت يف بني أسد فيام ذكر قال بعض بني دبري: 

و)ملا ذكر تعاىل القاعدة العامة يف أحوال الناس عند إصابة الرمحة هلم بعد الرضاء واليرس 
بعد العرس ذكر حالة تؤيد ذلك وهي حاهلم يف البحر عند اشتداده واخلوف من عواقبه فقال  
)هوالذي يسريكم يف الرب والبحر(، بام يرس من األسباب امليرسة لكم فيها وهداكم إليها ، 
)حتى إذا كنتم يف الفلك( أي السفن البحرية ، )وجرين هبم بريح طيبة (، موافقة ملا يوونه 
من غري انزعاج وال مشقة ، )وفرحوا هبا ( : واطمأنوا إليها،  فبينام هم كذلك إذ  )جاءهتا 
ريح عاصف( : شديدة اهلبوب ، ) وجاءهم املوج من كل مكان وظنوا أهنم أحيط هبم( :  
أي عرفوا أنه اهلالك فانقطع حينئذ تعلقهم باملخلوقني وعرفوا أنه ال ينجيهم من هذه الشدة 
إال اهلل وحده، وحينئذ   )دعوا اهلل خملصني له الدين(، ووعدوا أنفسهم عىل وجه اإللزام 

فقالوا  :لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ()1(.

كل  من  املوج  )وجاءهم  زجل  صوته  ورعد  قطار  فيها  مزعزعة  ريح  أعصفت  إذا  حتى   
مكان(: وجاء ركبان السفينة املوج من كل مكان ، )وظنوا أهنم أحيط هبم( يقول وظنوا أن 

اهلالك قد أحاط هبم وأحدق ، دعوا اهلل خملصني له الدين()2(.  

والعاصف  الطيبة،  للريح  وقيل   ، للسفينة  جاءهتا  يف  الضمري    : عاصف  ريح  )جاءهتا 
أيضا والطيبة غري  القاصف  الريح مذكر وهي  بالتذكري ألن لفظ  الشديدة، وقال عاصف 
عاصف وال بطيئة  ،  واملوج ما ارتفع من املاء ، )وظنوا (: أي أيقنوا ، ) أهنم أحيط هبم( :  
أي احاط هبم البالء، يقال ملن وقع يف بلية قد أحيط به كأن البالء قد أحاط به وأصل هذا أن 

العدوإذا أحاط بموضع فقد هلك أهله ()3(.

 قوله تعاىل :)ولسليامن الريح عاصفة ( : أي وسخرنا لسليامن الريح شديدة اهلبوب، يقال منه 
عصفت الريح أي اشتدت ، فهي ريح عاصف وعصوف، ويف لغة بني أسد أعصفت الريح 

)1( تفسري السعدي ج1/ص361
)2( تفسري الطربي ج11/ص100-99

)3( تفسري القرطبي ج8/ص325
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فهي معصف ومعصفة، والعصف التبن فسمي به شدة الريح ألهنا تعصفه بشده تطريها()1(.

)فيغرقكم بام كفرتم :  أي بسبب كفركم فالباء سببية وما مصدرية والقاصف ريح البحار 
الشديدة التي تكرس املراكب وغريها()2(. 

يِح َفُيْغِرَقُكْم باَِم  ِسَل َعَلْيُكْم َقاِصفًا ِمَن الررِّ قوله تعاىل: )َأْم َأِمْنُتْم َأْن ُيِعيَدُكْم ِفيِه َتاَرًة ُأْخَرى َفرُيْ
َكَفْرُتْم ُثمَّ ال جَتُِدوا َلُكْم َعَلْيَنا بِِه َتبِيعًا( اإلرساء:69.

يقول تبارك وتعاىل: ) أم أمنتم أيا املعرضون عنا بعد ما اعرتفوا بتوحيدنا يف البحر وخرجوا 
إىل الرب أن يعيدكم يف البحر مرة ثانية فريسل عليكم قاصفا من الريح(  أي يقصف الصواري 
ويغرق املراكب قال بن عباس وغريه القاصف: ريح البحار التي تكرس املراكب وتغرقها 
..) ثم ال جتدوا لكم علينا به تبيعا  ( قال بن عباس: نصريا وقال جماهد: نصريا ثائرا أي يأخذ 

بثأركم بعدكم وقال قتادة : وال نخاف أحدا يتبعنا بيشء من ذلك()3(.

)فال تظنوا أن اهلالك ال يكون إال يف البحر ، وإن ظننتم ذلك فلستم آمنني من   أن يعيدكم فيه تارة 
أخرى فريسل عليكم قاصفا من الريح :  أي ريا شديدة جدا تقصف ما أتت عليه، )فيغرقكم 

بام كفرتم ثم ال جتدوا لكم علينا به تبيعا( :  أي تبعة ومطالبة فإن اهلل مل يظلمكم مثقال ذرة()4(.

تبعة تلحقه  بثأركم .. أي ال خياف عاقبة  باملطالبة  يتبعنا  تابعا  :  فعيل بمعنى فاعل أي  )تبيعا 
بذلك، وكل مطالب بدين أوثأر أوغري ذلك تسميه العرب تبيعا ومنه قول الشامخ يصف عقابا:

منها الرشفني  ثعالب  التبيع  تلوذ  مــن  الغريم  الذ  كــام 

وهذا هومعنى قول ابن عباس وغريه  ) تبيعا (  أي نصريا وقول جماهد نصريا ثائرا()5(.

 )تارة أخرى : مرة أخرى واهلاء التي يف قوله فيه من ذكر البحر ، عن قتادة )أن يعيدكم فيه 

)1( تفسري القرطبي ج11/ص322-321
)2( أضواء البيان ج3/ص172
)3( تفسري ابن كثري ج3/ص52

)4( تفسري السعدي ج1/ص463
)5( أضواء البيان ج3/ص173
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تارة أخرى (: أي يف البحر مرة أخرى فريسل عليكم قاصفا من الريح وهي التي تقصف ما 
مرت به فتحطمه وتدقه،  من قوهلم قصف فالن ظهر فالن إذا كرسه، )فيغرقكم بام كفرتم(: 
فيغرقكم اهلل هبذه الريح القاصف، ) بام كفر( : بكفركم به ،)ثم ال جتدوا لكم علينا به تبيعا(: 
ثم ال جتدوا لكم علينا تابعا يتبعنا بام فعلنا بكم وال ثائرا يثأرنا بإهالكنا إياكم ، وقيل تبيعا 
يف موضع التابع كام قيل عليم يف موضع عامل ، والعرب تقول لكل طالب بدم أودين أوغريه 

تبيع ، ومنه قول الشاعر: 

فكأهنا غزالهنم  وعدت  تبيععدوا  لــزهــن  ــرم  غ ــن  ــوام ض

قال بن عباس قاصفا التي تغرق ، وعن بن عباس )تبيعا(: نصريا ، وعن جماهد : ثائرا ، وعن 
قتادة :)ثم ال جتدوا لكم علينا به تبيعا( أي ال نخاف أن نتبع بيشء من ذلك ()1(.

التي تكرس بشدة من قصف اليشء يقصفه أي كرسه بشدة،  الشديدة  الريح   )القا�صف: 
والقصف :الكرس يقال قصفت الريح السفينة وريح قاصف شديدة ورعد قاصف شديد 
التكرس  الرعد وغريه قصيفا ، والقصيف هشيم الشجر والتقصف  الصوت، يقال قصف 
والقصف أيضا اللهوواللعب ) فيغرقكم مبا كفرمت( أي بكفركم ... وقيل إن القاصف 

املهلكة يف الرب والعاصف املغرقة يف البحر()2(.

الرياح المؤثرة على البحر:

 ، الرياح  عن  خرافية  معتقدات  يتصورون  احلديث   العرص  اىل  التاريخ   عرب  الناس  ظل 
وكان اإِلغريق يظنون أن  هناك آهلة عديدة للعواصف والرياح مسئولة عن الطقس ، كام 
والصينيني  اسرتاليا األصليني،  لدى سكان  والرياح  البحر  اخلرافات  عن  كثري من  كانت 
،وعند  حرصهم...)3(  يصعب  وآخرين   ، القديمة  املكسيك  وقبائل   ، واهلنود  واملغوليني، 

)1( تفسري الطربي ج15/ص124
)2( تفسري القرطبي ج10/ص293-292

)3( أنظر إعجاز القرآن الكريم يف وصف أنواع الرياح والسحاب واملطر ، هيئة اإلعجاز العلمي ص13.
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النظر إىل البحر ورياحه وأمواجه نرى فيه أمواجًا ورياحًا  خمتلفة بعض هذه الرياح عاصفة، 
وبعضها رياح هادئة ، وبعضها ساكنه، وخيتفي املوج حتى تتوقف حركة البحر متامًا فيصبح 
البحر كأنه قطعة من السمن اجلامد ، فام هوسبب هذا املوج ؟ وما أنواع هذه الرياح ؟ وهل 

هناك عالقة بني هذه الرياح وتلك األمواج ؟ وهل يمكن قياسها وحتديدها وتصنيفها ؟ . 

أصنافها  ومعرفة  البحر  سطح  فوق  الرياح  أنواع  مجيع  باستقصاء  البحار  علامء  قام  لقد 
الشاقة متكنوا من  العلمية  العلمي والرحالت   البحث  الطويلة يف  وأنواعها وبعد اجلهود 
وضع جدول دويل ألنواع الرياح املؤثرة عىل البحر ودرجاهتا ومدى تأثريها وقد اعتمدته 
هذا   ،)1()World Meteorological Organization( اجلوية  لألرصاد  العاملية  املنظمة 
األنواع  بمقارنة هذه  الزنداين  املجيد  عبد  الشيخ   قام  وقد  عاملي  إقرار  يعترب حمل  اجلدول 
عدة  يف  ذكرها  جاء  التي  الرياح  هلذه  القرآين  الوصف  مع   . البحر  سطح  فوق  الرياح  من 
مواضع وتوصل يف عام1982 إىل أن الرياح التي ذكرت يف القرآن، هي نفس الرياح التي 
يف هذا اجلدول العاملي، وكانت املعجزة أن وصف القرآن الكريم للرياح انطبق متامًا ليغطي 
مجيع أنواع الرياح التي يف اجلدول بل وتصف حالة البحر مع حالة راكب البحر ،وقد قمنا 
بمراجعة اجلدول العلمي للرياح البحرية،وترمجته إىل اللغة العربية،، ثم قمنا بوضع خالصة 
له جلميع هذه األنواع من الرياح املختلفة، بجمع كل صنف منها يف نوع واحد لترض املعجزة 

العلمية املذهلة يف تطابق هذه األنواع مع الوصف القرآين، املعجز.

جدول)1(حالت البحر املختلفة وعلقتها بالبحر

)1( جملة اإلعجاز العلمي، العدد ) 22 ( رمضان ) 1426هـ ( ص 51.
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قوة
 الريح  
بالبيفورت

الرسعة 
بالعقدة

اسم
 الريح

حالة 
البحر

رقم
 الشفرة

وصف
 حالة البحر

متوسط 
ارتفاع املوج 

باملرت

صفرالصورة 17صفرساكن ساكنةأقل من 1صفر

ساكن هواء خفيف13-1
0-0.1الصورة 118مرتعش

0.1-0.5الصورة 219هادئنسيم خفيف26-4

0.5-1.25الصورة 320خفيفنسيم لطيف310-7

1.25-1.5الصورة 421معتدلنسيم معتدل416-11

معتدلنسيم ناهض نشط521-17
5

1.5-2.5الصورة 22

نسيم ناهض 627-22
2.5-4الصورة 23مضطربشديد

مضطرب عاصفة معتدلة733-28
4-6الصورة 624جدًا

6-9الصورة 725عايل عاصفة ناهضة840-34

عاصفة شديدة947-41
8عايل جدًا

الصورة 26
14-9

الصورة 27عاصفة هوجاء1055-48

زوبعة1165-56
شاهق 
يصحبه 

ظواهر غري 
عادية

9
الصورة28

أكثر من 14م
أكثر من 12

إعصار65

سطح  عىل  يدث  فيام  املؤثر  العامل  هي  الرياح  أن  نجد  الدويل  اجلدول  اإلى  وبالنظر 
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البحر من ظواهر وتقاس قوة الريح بـ » البيفورت »)1(  ،وتقاس رسعة الريح بـ » العقدة 
»وقد قسمت الرياح يف اجلدول  بحسب قوهتا من الرقم صفر  إىل الرقم  12 ) بيفورت (

ومقابل كل رقم يف القوة    حساب رسعة الريح ث واسم الريح وارتفاع املوج باملرت ورقم 
الشفرة الذي كان يدل عىل حالة البحر لطمأنة السفن ،  وأفضل تصنيف للرياح أن تصنف 
عىل  ضغطها  وشدة  الريح  قوة  بسبب  تكون  البحر  يف  األمواج  ارتفاع  ألن  قوهتا  بحسب 
البحرية ومعرفة مجيع  الظواهر  يتم إال  بعد دراسة مجيع  التصنيف مل  البحر ، وهذا  سطح 
حاالت البحر واإلحاطة بجميع اخلصائص لكل نوع من أنواع هذه الرياح، وقد استغرق 
هذا فرتة زمنية طويلة بحيث تم ركوب البحار واملحيطات يف مجيع فصول السنة ، واجلدول 
الدويل يغرق يف التفاصيل التي يمكن إمجاهلا يف وصف شامل بتفاصيل الرياح ألهنا تتشابه 
البحر وراكبه كام هواحلال يف تقسيمهم  تأثريًا عىل سطح  بام ال يدث  يف كثري من صفاهتا 
ملجموعة النسيم إىل ستة أقسام  وهوتقسيم زائد عن حاجة راكب البحر فالكل بالنسبة له 
نسيم ورياح طيبة ليس فيها أي رضر عليه، لذلك يمكن أن جتمع هذه األقسام الستة يف نوع 

واحد هو الرياح الطيبة  . 

تعصف  رياح  فكلها  احلاجة  عن  زائد  تفصيل  فيه  العاصفة  ملجموعة  تقسيامهتم  كذلك 
بالسفينة وهلا سامت متشاهبة يمكن مجعها يف نوع واحد من الرياح وهي » الرياح العاصفة 
» مع اختالف يف درجاهتا . ورياح الزوبعة واإلعصار تشرتك يف إحداث ظواهر غري عادية، 

وألهنا تؤدي إىل غرق السفينة، يمكن تسميتها  بالرياح القا�صفة  . 

)1( نسبة إىل فرانسيس بيوفورت ) 1774م-1857م (، جملة اإلعجاز، العدد ) 22 ( رمضان ) 1426هـ (، ص 51.
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جدول)2(ملخ�س حالت الرياح املختلفة وعلقتها بالبحر

قوة 
الريح

 بالبيفورت

الرسعة 
بالعقدة

اسم
 الريح

املصطلح 
القرآين

حالة 
البحر

رقم 
الشفرة

وصف 
حالة 
البحر

متوسط 
ارتفاع 
املوج 
باملرت

صفرساكنساكنة ساكنةأقل من 1صفر
الصورة

17 
صفر

6-127-1
هواء 

خفيف + 
جمموعة 
النسيم 

طيبة 
ساكن 

مرتعش- 
مضطرب

5 - 1
الصو

ر  18-
23

4-0.1

جمموعة 10-755-28
عاصفةالعاصفة

مضطرب 
جدًا- 

عايل جدًا
  8 – 6

الصور
27-24 

14-4

56- أكثر 12-11
من 65

زوبعة + 
قاصف إعصار

شاهق 
يصحبه 
ظواهر 

غري عادية
 9 ، 8

الصورة
28

20-14

وبناء عىل ما سبق يمكننا أن نقسم الرياح عىل سطح البحر إىل أربعة أنواع رئيسة، بحيث 
الرياح،  هذه  أنواع  بني  األساسية  الفروق  عن  ومعربًا  بسيطًا  واضحًا  التقسيم  هذا  يكون 
ودااًل عىل أثر الرياح عىل البحر وراكبه، وهواملقصود األسايس لتصنيف الرياح يف البحار 

وهذه الأنواع هي: 

  اأوًل: الرياح ال�صاكنة.                 ثانيًا: الرياح الطيبة. 

ثالثًا: الرياح العا�صفة.                رابعًا: الرياح القا�صفة. 

وبذلك نصل إىل جدول شامل بسيط ومعرب عن كل أنواع الرياح وآثارها عىل البحر وراكبه  
أنظر اجلدول رقم ) 2 ( . وسنذكر باختصار خصائص كل نوع منها ، مع الصور املوضحة هلا: 
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الرياح الساكنة: 

الريح  قوة  فتكون  البحر  تطفوفوق سطح  التي  السفن  أثر عىل  أي  عنها  ينتج  التي ال  هي 
»صفرًا«  ورسعتها  أقل من عقدة، واسم الريح » ساكنة « وحالة البحر » ساكن « حيث ال 
توجد أي ريح ألن املوج ال يوجد له حركة رأسية إىل أعىل فال خيفض السفينة وال يرفعها 
التيار  حركة  سببه  وإنام  املوج  من  فليس  آلخر  مكان  من  وانزياحها  السفينة  حركة  وأما 
املوج ال يدث حركة  أن  يعني  فإن هذا  الريح »صفرًا«  قوة  تكون  فعندما  للامء  السطحي 
رأسية للسفينة وال التيار السطحي يدث إزاحة أفقية فتكون حالة البحر » ساكن « ويصبح 
كأنه قطعة من السمن اجلامد وأما حالة السفينة فهو» الركود « فال حركة رأسية وال حركة 

سطحية . انظــر الصورة »1«

َفَيْظَلْلَن  يَح  الررِّ ُيْسِكِن  َيَشْأ  )إِْن   : تعاىل  قال  لفظ  بأدق  الكريم  القرآن  احلالة وصفها  وهذه 
اٍر َشُكوٍر( ]الشورى:33[ . َرَواِكَد َعىَل َظْهِرِه إِنَّ يِف َذلَِك آَلياٍت لُِكلرِّ َصبَّ
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الرياح الطيبة :

هواء  بالتدريج:  قوهتا  حسب  توصف   « بيفورت   6-1  « من  الريح  قوة  تكون  عندما   
خفيف،ثم نسيم خفيف، ثم نسيم لطيف، ثم نسيم معتدل ،ثم نسيم ناهض نشط، ثم نسيم 
ناهض شديد، فكل هذه األصناف جتمعها أهنا ريح طيبة حيث الينشأ عنها أمواج ضارة، 
بنسيم لطيف  البحر وتأتيه  البهجة والرسور والفرح عىل راكب  أثرها طيبًا يدخل  فيكون 
الكريم  القرآن  وصفها  التي  هي  الرياح  هي  وهذه  الصورمن24-19.  انظر  نقي،  وهواء 
ُكْم يِف اْلرَبرِّ َواْلَبْحِر َحتَّى إَِذا ُكْنُتْم يِف اْلُفْلِك  ُ بأهنا رياح طيبة يف قوله تعاىل : )ُهَو الَِّذي ُيَسريرِّ
بأهنا جتري بسبب  السفينة  ...( ]يونس:22[،فوصف  ا  هِبَ َوَفِرُحوا  َبٍة  َطيرِّ بِِريٍح  هِبِْم  َوَجَرْيَن 

الريح الطيبة ووصف راكب السفينة بأنه يف حالة فرح .
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الرياح العاصفة:

 حني تكون قوة الريح من »7-10 بيفورت« وتكون رسعتها من »28-55 عقدة« يكون 
اسم هذه الريح »العاصفة« وتتدرج حسب قوهتا من ) عاصفة معتدلة ثم عاصفة ناهضة 
ثم عاصفة شديدة ثم عاصفة هوجاء( وكل هذه األوصاف جيمع بينها وصف »عاصفة« 
ويكون ارتفاع موج البحر عاليًا جدًا قد يصل إىل »14مرتًا« أي أنه يغطي السفينة ويكون 
ركاب البحر يف حالة خوف شديد وعىل يقني باهلالك، ألن قوة الريح تضغط عىل سطح 
كل  من  بالسفينة  وييط  مكان  كل  من  يرتفع  املوج  جيعل  مقعرًا  شكاًل  فتحدث  البحر 
سامها  الريح  وهذه   .)27-24 الصور  )انظر  تنجو،  وقد  السفينة  تغرق  وقد  اجلهات 
ا ِريٌح َعاِصٌف َوَجاَءُهُم امْلَْوُج ِمْن ُكلرِّ  القرآن الكريم بالعاصفة يف قوله تعاىل : )... َجاَءهْتَ
يَن َلئِْن َأْنَجْيَتَنا ِمْن َهِذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن  ِلِصنَي َلُه الدرِّ ْم ُأِحيَط هِبِْم َدَعُوا اهلَل خُمْ ُ وا َأهنَّ َمَكاٍن َوَظنُّ

اِكِريَن( ]يونس: من اآلية22[ الشَّ
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الريح القاصف :

 حني تكون قوة الريح » 11بيفورت « ورسعتها » 56-65 عقدة « يكون اسمها » إعصار« 
أو12   11  « الريح  قوة  تكون  وعندما  عادية  غري  ظواهر  يصاحبه  شاهقًا  البحر  ويكون 
بيفورت« فإهنا تدمر السفن وتغرقها وخاصة ريح » اهلاريكن  Hurricane « التي تعصف 
بالسفن وتؤدي إىل تكسري سواريا وأعمدهتا وتدمرها حيث تصل رسعة الريح إىل أكثر من 

» 65 عقدة « وهذه الرسعة هائلة جدًا ترفع أمواج البحر من » 18 – 20 مرتًا « .

وعندما يرتفع املوج يرفع معه مقدمة السفينة إىل أعىل ثم ترتطم بشدة عىل سطح البحر،  ثم 
ترتفع مؤخرهتا إىل أعىل ثم ترتطم بشدة عىل سطح البحر ، حمدثة فجوات حتت جسم السفينة 
أثناء صعودها وهبوطها هبذه القوة ،وتتخلخل أجزاء السفينة باإلضافة إىل حتطيم األعمدة 
للنجاة وقد  السفينة وتدمرها ال أمل معها  التي تقصف  القاصف  الريح  والسواري، هذه 
ِسَل َعَلْيُكْم  وصفها القرآن الكريم يف قوله تعاىل :   )َأْم َأِمْنُتْم َأْن ُيِعيَدُكْم ِفيِه َتاَرًة ُأْخَرى َفرُيْ

يِح َفُيْغِرَقُكْم باَِم َكَفْرُتْم ُثمَّ ال جَتُِدوا َلُكْم َعَلْيَنا بِِه َتبِيعًا( اإلرساء:69 .  َقاِصفًا ِمَن الررِّ

أوجه اإلعجاز العلمي:

لقد جاءت التسميات يف اجلدول تعرب عن كل حالة وعن كل نوع من أنواع الرياح فأطلقوا 
عىل احلالة األوىل اسم ساكنة كام وصفها القرآن الكريم بأهنا ساكنة ، وذلك يف قوله تعاىل: 
َشُكوٍر(  اٍر  َصبَّ لُِكلرِّ  آَلياٍت  َذلَِك  يِف  إِنَّ  َظْهِرِه  َعىَل  َرَواِكَد  َفَيْظَلْلَن  يَح  الررِّ ُيْسِكِن  َيَشْأ  )إِْن 

]الشورى:33[.

 وأطلقوا عىل الريح الثانية :جمموعة النسيم والتي يمكن أن نسميها بالريح الطيبة كام وصفها 
ُكْنُتْم يِف  إَِذا  َحتَّى  َواْلَبْحِر  اْلرَبرِّ  يِف  ُكْم  ُ ُيَسريرِّ الَِّذي  : )ُهَو  القرآن الكريم وذلك يف قوله تعاىل 

ا ( ]يونس: من اآلية22[. َبٍة َوَفِرُحوا هِبَ اْلُفْلِك َوَجَرْيَن هِبِْم بِِريٍح َطيرِّ

ريح   « بأهنا  الكريم  القرآن  وصفها  والتي  العاصفة  جمموعة  الثالثة:  الريح  عىل  وأطلقوا 
وا  ا ِريٌح َعاِصٌف َوَجاَءُهُم امْلَْوُج ِمْن ُكلرِّ َمَكاٍن َوَظنُّ عاصف « وذلك يف قوله تعاىل: )َجاَءهْتَ
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اِكِريَن(  الشَّ ِمَن  َلَنُكوَننَّ  َهِذِه  ِمْن  َأْنَجْيَتَنا  َلئِْن  يَن  الدرِّ َلُه  ِلِصنَي  خُمْ اهلَل  َدَعُوا  هِبِْم  ُأِحيَط  ْم  ُ َأهنَّ
]يونس: من اآلية22[ . 

وأطلقوا عىل الريح الرابعة جمموعة الزوبعة واإلعصار والتي تقصف السفينة فتدمرها وقد 
وصفها القرآن الكريم بأهنا » ريح قاصف » وذلك يف قوله تعاىل : )َأْم َأِمْنُتْم َأْن ُيِعيَدُكْم ِفيِه 
َعَلْيَنا بِِه  َلُكْم  َكَفْرُتْم ُثمَّ ال جَتُِدوا  باَِم  َفُيْغِرَقُكْم  يِح  َعَلْيُكْم َقاِصفًا ِمَن الررِّ ِسَل  َفرُيْ َتاَرًة ُأْخَرى 

َتبِيعًا(  ]اإلرساء:69[. 

ولكن من ضبط هذه التسميات الدقيقة؟ ومن وضع هذه املصطلحات ملحمد صىل اهلل عليه 
وسلم ؟.قال تعاىل )َلِكِن اهللُ  َيْشَهُد باَِم َأْنَزَل إَِلْيَك َأْنَزَلُه بِِعْلِمِه َوامْلاَلئَِكُة َيْشَهُدوَن َوَكَفى بِاهللِ 

َشِهيدًا( ] النساء:166[ . 

فقد وصفت اآليات القرآنية نوع الريح وحالة البحر وحالة راكب البحر يف كل هذه األنواع:

 ففي األوىل » الساكنة « : وصف السفينة بأهنا يف حالة ركود » فيظللن رواكد عىل ظهره« 
فالسفينة متوقفة وليس هلا حركة أفقية وال رأسية. 

بالسفينة  جتري  طيبة  الريح  بأن  الكريم  القرآن  لنا  يصف    » الطيبة   «  : الثانية  الريح  ويف 
»وجرين هبم بريح طيبة « وأن راكب السفينة يف حالة هبجة ورسور وفرح » وفرحوا هبا « . 

ويف الريح الثالثة : » العاصفة «  فقد اشتدت الريح وأصبحت من النوع العاصف » جاءهتا 
ريح عاصف «. وهنا جاء وصف جديد  » َوَجاَءُهُم امْلَْوُج ِمْن ُكلرِّ َمَكاٍن«، ألن هذا النوع من 
املوج ييط بالسفينة من كل االجتاهات، فالقرآن الكريم وصفها بأوضح عبارة وأدق لفظ 
وأحسن تعبري، ليدلنا ذلك عىل أنه من عند احلكيم اخلبري . ووصف حالة راكب البحر بأنه 
يعيش يف حالة خوف شديد عند مواجهة الريح العاصف يف قوله تعاىل: » دعوا اهلل خملصني 
له الدين ... « وهذا بسبب ما رأوه من إحاطة املوج واشتداد الريح واحلالة املضطربة للبحر، 
وملا كان هناك أمل للنجاة من هذه العاصفة وصف القرآن الكريم حالتهم بعد النجاة » فلام 

نجاهم إىل الرب إذا هم يبغون يف األرض بغري احلق ... « .

ويف الريح الرابعة: » القاصفة «  يصف القرآن الكريم ريًا فيها هتديد ألولئك الذين أنجاهم 
اهلل من الريح العاصف ، يددهم بنوع جديد من الريح ال أمل معها للنجاة، ولذلك مل يذكر 
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يف وصفهم بأهنم جلئوا إىل اهلل بل أتبعها بحرف التعقيب » الفاء « ) فيغرقكم ( ليفيد الرسعة 
وعدم احتامل النجاة ألن الريح القاصف ال تنزل إال عقوبة من اهلل عز وجل فتنزل باهلالك 
)َوإَِذا  تعاىل:  قال  النعمة  الكفر كفر  للسببية وقد يكون  والباء هنا   ) بام كفرتم   ( للكافرين 
اُكْم إىَِل اْلرَبرِّ َأْعَرْضُتْم َوَكاَن اإلنسان  اُه َفَلامَّ َنجَّ ُّ يِف اْلَبْحِر َضلَّ َمْن َتْدُعوَن إاِلَّ إِيَّ ُكُم الرضُّ َمسَّ
ِسَف بُِكْم َجانَِب اْلرَبرِّ َأْو ُيْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصبًا ُثمَّ ال جَتُِدوا َلُكْم َوِكياًل،  َكُفورًا، َأَفَأِمْنُتْم َأْن خَيْ
يِح َفُيْغِرَقُكْم باَِم َكَفْرُتْم ُثمَّ ال  ِسَل َعَلْيُكْم َقاِصفًا ِمَن الررِّ َأْم َأِمْنُتْم َأْن ُيِعيَدُكْم ِفيِه َتاَرًة ُأْخَرى َفرُيْ

جَتُِدوا َلُكْم َعَلْيَنا بِِه َتبِيعًا( اإلرساء:69-67.  .

بعد أن دعوا اهلل عز  البحر  أنجاهم اهلل من خطر  لنا قومًا  الثالث تصف   إن هذه اآليات 
أن  خفتم  الذي  إن    : هلم  اهلل  فيقول  أعرضوا  الرب  إىل  أنجاهم  فلام  غريه  يدعوا  ومل  وجل 
الرب ، وقد  الرب، وذلك بأن خيسف بكم جانب  البحر قادر عىل أن يغرقكم يف  يغرقكم يف 
وجد علامء البحار أن أكثر اخلسف يصل بجانب الرب أي يف السواحل وما جاورها ، ثم 
يذكرهم سبحانه بأنه قادر عىل أن يرسل عليهم حاصبًا من السامء، فلامذا ختافونه يف البحر 
وال ختافونه يف الرب ؟. إن هذا الوصف العجيب هبذه العبارات السهلة الواضحة واملعربة 

عن احلقائق ليدلنا عىل أنه وحٌي أنزله اهلل عز وجل عىل حممد صىل اهلل عليه وسلم . 

أوصاف  جمرد  يطلقها  ومل  وأثرها  قوهتا  بحسب  الرياح  برتتيب  جاء  قد  الكريم  القرآن  إن 
متناثرة، فبدأ بالساكنة فهي أضعف نوع » إن يشأ يسكن الريح » . ثم ذكر األقسام األخرى 

التالية : 

-الريح الطيبة » وجرين بهم بريح طيبة « . 

-الريح العا�صفة » جاءتها ريح عا�صف « . وفيها اأمل للنجاة. 

-الريح القا�صفة واملدمرة » فري�صل عليكم قا�صفًا من الريح فيغرقكم «. 

فمن أوجه اإلعجاز القرآين ترتيبه هذه األنواع بحسب قوهتا ونتائجها ، وهذا هوكالم اهلل 
عز وجل الذي جعل البحر علاًم ملحمد صىل اهلل عليه وسلم . 

إن تأثري الرياح عىل البحر مل تكن ظاهرة وال جلية ومل تعرف إال بعد االستقصاء والدراسات 
وأن  الرياح،  هي  أحواله  وتغري  البحر  حلالة  املبارش  السبب  أن  يبني  والقرآن  املستفيضة، 
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من   عنه  ينشأ  وما  البحر  حالة  حتكم  التي  الرئيسة  العالقة  هي  والرياح  البحر  بني  العالقة 
ظواهر ، ومل يتمكن اإلنسان من معرفة ذلك بدقة إال بعد أن ركب البحر وخاض أمواجه 

بأحدث األجهزة والسفن فهذا وجه من أوجه اإلعجاز القرآين.

إن تعبري القرآن الكريم عن أعقد الظواهر وأدقها قد جاء يف أبسط صورة وأحسن عبارة، 
لتضمنه احلقائق العلمية بأدق تفاصيلها ، وقدرته عىل التعبري عنها بأبسط األلفاظ والعبارات، 
علميًا  كالمًا  فسيقول  بالبحار  الرياح  عالقة  عن  وحدثك  البحار  علامء  من  عامل  فلوتكلم 
طوياًل مزدمحًا باملعلومات التي ربام ال تستوعبها إال بصعوبة ، أما القرآن الكريم فيصف لنا 
هذه احلاالت ويسوقها بعبارات سهلة ، دقيقة ، وبألفاظ مضبوطة تغطي األمر كله وترشح 
ْكِر َفَهْل ِمْن  َنا اْلُقْرآَن لِلذرِّ ْ لنا أعقد القضايا والظواهر بأبسط أسلوب قال تعاىل : )َوَلَقْد َيرسَّ
الدقيقة  القرآن مع اإلحاطة  العلمية يف  التبسيط للحقائق  ِكٍر( ]القمر:17[.،  وإن هذا  ُمدَّ
واأللفاظ املعربة عن احلقائق بكفاءة عالية قد أثار الربوفسور » ألفرد كرونر « فقال : »إن 
القرآن الكريم هوالكتاب العلمي املبسط « )Sempel teks book « )1  « فتعبري القرآن الكريم 

عن أعقد الظواهر بعبارات سهلة وقليلة وواضحة وجه من أوجه اإلعجاز القرآين . 

إن املعلومات عن الرياح والبحر مل تتجمع لإلنسان ومل تتيرس له إال بعد رحالت طويلة 
وواسعة يف البحار كلها ، وبعد إن رأى أهنا تسري يف البحار وفق سنة وقواعد ثابتة، وقام 
عرب عدة أجيال  من الباحثني برصد جلميع حاالت البحر وتوصل إىل تقسيمها وترتيبها يف 
اجلدول العاملي ، وهذا ال يتأتى إال بركوب مجيع البحار وعرب فصول السنة كلها ومشاهدة 
وعالمات  وفواصل  فوارق  ووضع   ، احلاالت  من  حالة  كل  ودراسة  احلاالت،   مجيع 
األجهزة  بأحدث  البحر  ركوب  من  اإلنسان  متكن  أن  بعد  إال  هذا  يتم  ومل   ، عليها  تدل 
والتقنيات،واستخدام القياسات الدقيقة،  ألن اجلدول يدثنا عن ارتفاع املوج باملرت وقوة 
الريح بالبيفورت ورسعتها بالعقدة. ومن املستحيل أن يكون ذلك معروفًا يف عهد حممد 

صىل اهلل عليه وسلم، أوبعده بقرون . 

القرنني  النهضة احلديثة يف  البحار قبل عرص  التقسيم مل يكن موجودًا يف كتب  بل إن هذا 

دار  الزنداين،ط  املجيد  الشيخ عبد  إنه احلق)2004(،  العلمي،وكتاب  هيئة اإلعجاز  احلق إصدار  انه  )1(أنظر رشيط 
وحي القلم األوىل،ص143..
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الثامن عرش والتاسع عرش ، فإذا ما رجعنا إىل تاريخ البحار كله ال نجد مثل هذا التقسيم 
وال هذا التصنيف مما يدل عىل أن هذا التقسيم مل يكن يف مقدور البرش قبل 1400 عام، 
فهذا العلم املحيط بالبحر وأحواله ، والرياح فيه ،والظواهر املصاحبة له ،واألحوال الدقيقة 
لكل حالة من أحواله ، ال يمكن أن يكون معلومًا عند أحد من البرش يف زمن حممد صىل 
اهلل عليه وسلم ،قال تعاىل:) َلِكِن اهلل ُ َيْشَهُد باَِم َأْنَزَل إَِلْيَك َأْنَزَلُه بِِعْلِمِه َوامْلاَلئَِكُة َيْشَهُدوَن 
َوَكَفى بِاهللِ َشِهيدًا( النساء:166 ، ليدلنا هذا عىل أنه من عند العليم احلكيم اخلبري سبحانه، 
بأنه  وليكون معجزة قاطعة وحجة واضحة ومستمرة ملحمد صىل اهلل عليه وسلم تشهد 

الرسول اخلاتم صىل اهلل عليه وسلم . 

موج كالظلل

وقد ذكر القرآن الكريم أيضًا نوعًا من أنواع األمواج يتكون عىل شكل ظلل ، وسبب 
هذا املوج أن تيار البحر يسري يف اجتاه معني فتأيت الريح باالجتاه املعاكس متامًا ، فيحصل 
التصادم  هذا  يستمر  ثم  الظلة،  تشبه  موجة  فتنشأ  الريح،  واجتاه  البحر  تيار  بني  تصادم 
فتنشأ موجة أخرى  فوقها ،ثم موجة ثالثة ، ثم موجة رابعة بسبب رسعة الريح القوية، 
)َوإَِذا  تعاىل:  قال  بعضها كام  فوق  لكنها مرتاكبة  املوج عىل شكل موجة واحدة  فيكون 
اُهْم إىَِل اْلرَبرِّ َفِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َوَما  يَن َفَلامَّ َنجَّ ِلِصنَي َلُه الدرِّ َلِل َدَعُوا اهلَل خُمْ َغِشَيُهْم َمْوٌج َكالظُّ

اٍر َكُفوٍر( ]لقامن:32[.  َحُد بِآياتَِنا إاِلَّ ُكلُّ َختَّ جَيْ
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أوجه اإلعجاز في اآلية:

شكل  عىل  حتتها  فجوات  وجود  مع  بعضها  عىل  املرتاكمة  ذوالقمم  املوج  هذا  يكون   -1
ظلل، والقرآن الكريم أتى معربًا عن هذا النوع بأدق األلفاظ املوضحة لذلك فعرب عن املوج 

»غشيهم موج« ووصف شكله » كالظلل« ومل يقل ُظلة ألهنا عبارة عن عدة ظلل متتابعة. 

من  هبم  يط  مل  لكنه  فوقهم  من  غّطاهم  املوج  هذا  أن  عىل  يدل   » غشيهم   « لفظ  إن    -2
كل االجتاهات فهوموج بارتفاع هائل يغطي السفينة كام رأيناه يف الصورة فهوخيتلف عن 
املوج الذي رأيناه يف الريح العاصف من حيث سبب التكوين والشكل وتأثريه عىل السفينة 

وراكب البحر. 

3- هدد اهلل عز وجل الكافرين بالريح القاصف وأخرب بأهنا تغرق السفينة ومل يدد هبذا 
النوع من املوج مع أنه بشكل خميف وبارتفاع هائل، ألن هذا املوج وإن كان بشكل خميف 
وبارتفاع هائل وقد يغطي السفينة كام وصفت  اآلية »يغشاهم«، إال أن هذا املوج ال تصل 
تستطيع اخرتاق هذا  فالسفينة  القاصف  الريح  ينشأ عن  الذي  املوج  إىل خطورة  خطورته 
األمل  اهلل عز وجل  فقد جعل  كالظلل وال يصيبها أي رضر ولذلك  يتشكل  الذي  املوج 
للنجاة من هذا النوع فبني حالة راكب البحر عند مواجهة هذه األمواج قال تعاىل: )َوإَِذا 
َوَما  ُمْقَتِصٌد  َفِمْنُهْم  اْلرَبرِّ  إىَِل  اُهْم  َنجَّ َفَلامَّ  يَن  الدرِّ َلُه  ِلِصنَي  خُمْ اهلَل  َدَعُوا  َلِل  َكالظُّ َمْوٌج  َغِشَيُهْم 

اٍر َكُفوٍر( ]لقامن:32[. َحُد بِآياتَِنا إاِلَّ ُكلُّ َختَّ جَيْ

 وجعل التهديد بالغرق بالريح القاصف ألن الظواهر املصاحبة هلا تدمر السفينة وتقصفها 
يِهْم  )�َصُنِ تعاىل:  القرآين،قال  اإلعجاز  أوجه  من  وجه  أيضًا  وهذا  للنجاة  أمل  يبقى  وال 
َك اأَنَُّه َعَلى ُكلِّ  قُّ اأََومَلْ َيْكِف ِبَربِّ َ َلُهْم اأَنَُّه احْلَ اآَياِتَنا يِف اْلآَفاِق َويِف اأَْنُف�ِصِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ

�َصْيٍء �َصِهيٌد( ]فصلت 53[.  
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الف�ضاد البيئي برًا.. وبحرًا.. 
وجوًا.. 

اأحمد مليجي

ا�صتاذ اجليولوجيا والبيئة امل�صارك باملركز القومي للبحوث -القاهرة

وع�صو الهيئة العاملية للإعجاز العلمي يف القراآن وال�صنة



الن�ض املعجز

ِلُيِذيَقُهم  ا�ِس  النَّ اأَْيِدي  َك�َصَبْت  ا  مِبَ َواْلَبْحِر  الرَبِّ  يِف  الَف�َصاُد  )َظَهَر  تعاىل:  قال 

َبْع�َس الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن( ]سورة الروم: 41[.

ملخص البحث:

ترمحه  ، وال  اإلنسان وبصورة مجاعية  قتل  تستخدم يف  التي  الفتاكة  األسلحة  أشد  إن من 
قويًا أوضعيفًا ، أوغنيًا أوفقريًا ، أال وهوسالح الفساد البيئي ، وكأن ذلك ما أشارت إليه 
ُهم  الناس ليذيَقَ الرِب والبحِر بام كسبت أيدي  اآلية الكريمة يف قوله تعاىل:}ظهَر الفسُاد يف 
بجالء  الكريمة  اآلية  وتشري  الروم:41[.  ]سورة  يرجعون{  لعلهم  عملوا  الذي  بعَض 
ووضوح إىل الفساد الذي يدمر الرب والبحر نتيجة لتدخل اإلنسان يف قوانني املنظومة البيئية 
 ، باإلنسان من جراء عمله هذا  الذي يل  البالغ  الكريمة الرضر  اآلية  املتزنة. كام توضح 
قال تعاىل:}ليذيقُهم بعض الذي َعِملوا{.  فإذا فسد الناس تركهم اهلل -سبحانـه وتعاىل- 
–عز وجل.  نتائج أعامهلم ، لعلهم يرجعون وينتبهون إىل اهلل  وشأهنم حتى يذوقوا بعض 
أما من الناحية العلمية فقد أكدت الدراسات العلمية احلديثة أن التلوث البيئي يؤدي إىل 
وباقي  البرش  بحياة  تودي  التي  القاتلة  األمراض  يسبب  وبالتايل   ، البيئية  املنظومة  إختالل 
الكائنات احلية التي تعيش يف الرب والبحر. ومشكلة الفساد البيئي وإن بدت يف أول األمر 
من  عامليـة وعائق  إلـى مشكلة  أهنا حتولت  إالَّ   ، الدول  بعض  منها  تعاين  إقليمية  مشكلة 
الرياح  بواسطة  ينتقل  ألنه  واحد  وطن  له  ليس  والتلوث  البرشية.  احلضارة  تقدم  عوائق 
واألمواج والطيور عرب القارات حاماُل معه امللوثات اخلطرة لتصيب البلدان التي متر هبـا. 
 greenhouse« اخلرضاء  الصوبة  غازات  مثل  املنبعثة  الغازات  ملوثات  تصاعدت  ولقد 
gases” مسببة حدوث ظاهرة االحتباس احلراري»  Global Warming «، كام تصاعدت 
معدالت الغازات امللوثة املنبعثة من الرب والبحر لتتفاعل مع طبقة األوزون حمدثة الثقوب 
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الساموية يف هذه الطبقة »Ozone Hole« ومسببة اضطرابًا بالغة يف احلياة عىل اليابسة نتيجة 
ترسب األشعة فوق البنفسجية من خالل طبقة األوزون. 

املايض  بصيغة  والتي جاءت  والبحر  الرب  الفساد يف  إىل ظهور  الكريمة  اآلية  أشارت  ولقد 
منها وكأهنا وقعت  بد  واقعة ال  اهلل هو حقيقة  املستقبل عند  }َظَهَر{، وذلك ألن   كلمة  يف 
حتاًم بالنسبة هلل تعاىل والمفر من حدوثها. وقد حدث التلوث وأصبح يف يومنا هذا أخطر 
ذكر  عىل  الكريمة  اآلية  اقترصت  ولقد   . حال  وأصعبها  تعقيدا  وأكثرها  العرص  مشكالت 
الفساد الناتج عن اإلنسان يف الرب والبحر ومل تذكر يف اجلو، وهذا من أرسار البيان  يف التعبري  
القرآين حيث إنه يأيت بأمور تتناسب مع فهم املعارصين آنذاك عند نزول اآلية دون أن يتعارض 
مع املستقبل الذي حدث فيه هذا الفساد جوا بسبب اإلنسان. كام أن فساد اجلومرتبط ارتباطا 
وثيقا بفساد اإلنسان برًا وبحرًا ، وكل ما أصاب اجلومن ملوثات وتغريات مناخية تؤثر تأثريا 

مبارشا بالرضر مرة أخرى عىل الرب والبحر بفعل اجلاذبية األرضية. 

إن اهلدف من هذا البحث املتواضع الذي ارتكز أساسا عىل اآلية املعجزة ، آية حدوث 
ظاهرة الفساد يف الرب والبحر ، هودق ناقوس اإلنذار عىل أن حتقيق التنمية التي هي ضالة 
أظهرالبحث  كام  اإليكولوجي.  التوازن  حساب  عىل  تتم  أن  أبدا  ينبغي  ال   ، جمتمع  كل 
أربعة  عن  يزيد  ما  منذ   ، املطهرة  النبوية  والسنة   ، الكريم  القرآن  هلا  أشار  التي  احللول 
عرش قرنا من الزمان ، فاإلسالم حقيقة يتمتع بنظرة أعمق وأوسع للبيئة ، حيث طالب 
اإلنسان بأن يتعامل معها من منطلق أهنا ملكية عامة جيب املحافظة عليها حتى يستمر 
ُكنُتم  إن  لُكم  خري  ذلُِكم  إِصالِحها  بعَد  األرِض  يف  تفسدوا  }وال  تعاىل:  قال  الوجود، 

ؤمنني{ ]سورة األعراف:85[. مُّ

من أقوال المفسرين:

جاء يف تف�صري الطربي: اْلَقْول يِف َتْأِويل َقْوله َتَعاىَل: }َظَهَر اْلَفَساد يِف اْلرَبّ َواْلَبْحر باَِم َكَسَبْت 
ْرض َوَبْحرَها بَِكْسِب َأْيِدي النَّاس  َأْيِدي النَّاس{ َيُقول َتَعاىَل ِذْكره: َظَهَرْت امْلََعايِص يِف َبّر اأْلَ
ْأِويل يِف امْلَُراد ِمْن َقْوله:}َظَهَر اْلَفَساد يِف اْلرَبّ َواْلَبْحر{ َفَقاَل  اُهْم اهللَّ َعْنُه. َواْخَتَلَف َأْهل التَّ َما هَنَ
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َثَنا  ار.. َحدَّ هْنَ تِي َعىَل امْلَِياه َواأْلَ ْمَصار َواْلُقَرى الَّ : اْلَفَلَوات ، َوبِاْلَبْحِر: اأْلَ َبْعضهْم: ُعنَِي بِاْلرَبرِّ
اِْبن َوِكيع ، َقاَل: َثَنا َأيِب ، َعْن النَّرْض ْبن َعَريِبّ ، َعْن ِعْكِرَمة }َظَهَر اْلَفَساد يِف اْلرَبّ َواْلَبْحر{ َقاَل: 
َأَما إيِنرِّ اَل َأُقول َبْحرُكْم َهَذا ، َوَلِكْن ُكّل َقْرَية َعىَل َماء َجاٍر. َقاَل: َثَنا َيِزيد ْبن َهاُرون ، َعْن 
َبرْي ، َعْن ِعْكِرَمة }َظَهَر اْلَفَساد يِف اْلرَبّ َواْلَبْحر{ َقاَل: إِنَّ  وخ ، َعْن َحبِيب ْبن الزُّ َعْمروْبن َفرُّ
َثَنا برِْش ، َقاَل: َثَنا َيِزيد ، َقاَل: َثَنا َسِعيد ، َعْن َقَتاَدة ، َقْوله  ْمَصار َبْحًرا  - َحدَّ ي اأْلَ اْلَعَرب ُتَسمرِّ
ًدا  مَّ اْلَفَساد يِف اْلرَبّ َواْلَبْحر باَِم َكَسَبْت َأْيِدي النَّاس{ َقاَل : َهَذا َقْبل َأْن َيْبَعث اهللَّ َنبِّيه حُمَ }َظَهَر 
ْت َضاَلَلة َوُظْلاًم ، َفَلامَّ َبَعَث اهللَّ َنبِّيه ، َرَجَع َراِجُعوَن ِمْن النَّاس .  َم ، اِْمَتأَلَ َصىلَّ اهللَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
يف.  ا اْلَبْحر َفَأْهل اْلُقَرى َوالررِّ ا اْلرَبّ َفَأْهل اْلَعُمود ، َوَأمَّ َقْوله: }َظَهَر اْلَفَساد يِف اْلرَبّ َواْلَبْحر{ َأمَّ
َنا اِْبن َوْهب ، َقاَل: َقاَل اِْبن َزْيد ، يِف َقْوله }َظَهَر اْلَفَساد يِف اْلرَبّ  ثني ُيوُنس ، َقاَل: َأْخرَبَ َحدَّ
اِْبن  َثَنا  َيْرِجُعوَن{ َحدَّ ُهْم  َلَعلَّ َعِمُلوا  الَِّذي  َبْعض  }لُِيِذيَقُهْم  َوَقَرَأ   ، ُنوب  الذُّ َواْلَبْحر{ َقاَل: 
َسن ، يِف َقْوله }َظَهَر اْلَفَساد يِف اْلرَبّ َواْلَبْحر باَِم  ة ، َعْن احْلَ ار ، َقاَل: َثَنا َأُبوَعاِمر ، َقاَل : َثَنا ُقرَّ َبشَّ
بِيَثة.  ْرض َوَبّرَها ، بَِأْعاَمهِلِْم اخْلَ َكَسَبْت َأْيِدي النَّاس{ َقاَل : َأْفَسَدُهْم اهللَّ بُِذُنوهِبِْم ، يِف َبْحر اأْلَ
ْمَصار َوَغرْيَها ، َوبِاْلَبْحِر اْلَبْحر امْلَْعُروف.  ْرض ، اأْلَ : َظْهر اأْلَ َوَقاَل آَخُروَن: َبْل ُعنَِي بِاْلرَبرِّ
تِي  َوَقْوله: }لُِيِذيَقُهْم َبْعض الَِّذي َعِمُلوا{ َيُقول َجلَّ َثَناُؤُه: لُِيِصيَبُهْم بُِعُقوَبِة َبْعض َأْعاَمهلْم الَّ
ّق ، َوَيْرِجُعوا إىَِل  ُهْم َيْرِجُعوَن{ َيُقول: َكْي ُينِيُبوا إىَِل احْلَ تِي َعَصْوا }َلَعلَّ َعِمُلوا ، َوَمْعِصَيتهْم الَّ

ْأِويل.  ُكوا َمَعايِص اهللَّ . َوبَِنْحِو الَِّذي ُقْلَنا يِف َذلَِك َقاَل َأْهل التَّ ْوَبة ، َوَيرْتُ التَّ

َقَتاَدة  ; َفَقاَل  َواْلَبْحر  َواْلرَبّ  اْلَفَساد  َمْعَنى  يِف  اْلُعَلاَمء  اِْخَتَلَف  القرطبي:   تف�صري  يف  وجاء 
اِهد: َفَساد اْلرَبّ  ك ، َوُهَو َأْعَظم اْلَفَساد. َوَقاَل اِْبن َعبَّاس َوِعْكِرَمة َوجُمَ ْ ّي: اْلَفَساد الرشرِّ درِّ َوالسُّ
َقْتل اِْبن آَدم َأَخاُه ; َقابِيل َقَتَل َهابِيل. َويِف اْلَبْحر بِامْلَِلِك الَِّذي َكاَن َيْأُخذ ُكّل َسِفيَنة َغْصًبا. 
ة  َوِقلَّ ْسَعار  اأْلَ َكَساد  اْلَفَساد  َوِقيَل:   . َكة  اْلرَبَ َوَذَهاب  َبات  النَّ ة  َوِقلَّ اْلَقْحط  اْلَفَساد  َوِقيَل: 
ْرع  ْلم ; َأْي َصاَر َهَذا اْلَعَمل َمانًِعا ِمْن الزَّ بِيل َوالظُّ امْلََعاش. َوِقيَل: اْلَفَساد امْلََعايِص َوَقْطع السَّ
َبْعض{  لُِيِذيَقُهْم  النَّاس  َأْيِدي  َكَسَبْت  ُمَتَقاِرب..}باَِم  ُكّله  ; َوامْلَْعَنى  َوالترَِّجاَرات  َواْلِعاَمَرات 
َقْطع  ِمْن  امْلََعايِص  َظَهَرْت  ُه  َأنَّ اآْلَخر:  َواْلَقْول  ُثمَّ ُحِذَف.  َعِمُلوا(  ِذيَن  َأْي ِعَقاب َبْعض )الَّ
 ، ايِن  الثَّ َواب  اجْلَ َعىَل  ُه  َأنَّ إاِلَّ  از  جَمَ ل  وَّ َواأْلَ  ، ِقيَقة  احْلَ َعىَل  اْلَفَساد  ُهَو  َفَهَذا   ، ْلم  َوالظُّ بِيل  السَّ
َفَيُكون يِف اْلَكاَلم َحْذف َواْختَِصار َدلَّ َعَلْيِه َما َبْعده ، َوَيُكون امْلَْعَنى: َظَهَرْت امْلََعايِص يِف اْلرَبّ 
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ُهْم  َواْلَبْحر َفَحَبَس اهللَّ َعْنُهاَم اْلَغْيث َوَأْغىَل ِسْعرهْم لُِيِذيَقُهْم ِعَقاب َبْعض الَِّذي َعِمُلوا. }َلَعلَّ
َزاء يِف اآْلِخَرة. َواْلِقَراَءة  نَّ ُمْعَظم اجْلَ ُهْم َيُتوُبوَن. َوَقاَل:}َبْعض الَِّذي َعِمُلوا{ أِلَ َيْرِجُعوَن{ َلَعلَّ
ْيِصن َوُقْنُبل َوَيْعُقوب  َلِمّي َواْبن حُمَ وِن ، َوِهَي ِقَراَءة السُّ }لُِيِذيَقُهْم{ بِاْلَياِء. َوَقَرَأ اِْبن َعبَّاس بِالنُّ

ْعِظيم ; َأْي ُنِذيقُهْم ُعُقوَبة َبْعض َما َعِمُلوا. َعىَل التَّ

ّي َوَغرْيهْم امْلَُراد بِاْلرَبرِّ  درِّ اك َوالسُّ حَّ وجاء يف تف�صري ابن كثري: َقاَل اِْبن َعبَّاس َوِعْكِرَمة َوالضَّ
ْمَصار  ْمَصار َواْلُقَرى َويِف ِرَواَية َعْن اِْبن َعبَّاس َوِعْكِرَمة: اْلَبْحر اأْلَ َهُهَنا اْلَفَيايِف َوبِاْلَبْحِر اأْلَ
ر َوَقاَل آَخُروَن َبْل امْلَُراد بِاْلرَبرِّ ُهَو اْلرَبّ امْلَْعُروف َوبِاْلَبْحِر  َواْلُقَرى َما َكاَن ِمْنُهاَم َعىَل َجانِب هَنَ
َيْعُقبُه  اْلرَبّ  َعْن  امْلََطر  اِْنِقَطاع  اْلَفَساد{ َيْعنِي  }َظَهَر  ُرَفْيع  ْبن  َزْيد  َوَقاَل  امْلَْعُروف.  اْلَبْحر  ُهَو 
د ْبن َعْبد اهللَّ ْبن َيِزيد ْبن  مَّ َثَنا حُمَ اْلَقْحط َوَعْن اْلَبْحر َيْعنِي َدَواّبه. َرَواُه اِْبن َأيِب َحاتِم َوَقاَل َحدَّ
اِهد }َظَهَر اْلَفَساد يِف اْلرَبّ َواْلَبْحر{ َقاَل  ْعَرج َعْن جُمَ ْيد ْبن َقْيس اأْلَ امْلُْقِري َعْن ُسْفَيان َعْن مُحَ
َراَسايِنّ امْلَُراد بِاْلرَبرِّ َما  ِفيَنة َغْصًبا َوَقاَل َعَطاء اخْلُ َفَساد اْلرَبّ َقْتل اِْبن آَدم َوَفَساد اْلَبْحر َأْخذ السَّ
ْكَثُروَن َوُيَؤيرِّدُه َما َقاَلُه  ل َأْظَهر َوَعَلْيِه اأْلَ وَّ ِفيِه ِمْن امْلََدائِن َواْلُقَرى َوبِاْلَبْحِر َجَزائِره. َواْلَقْول اأْلَ
َم َصاَلَح َمِلك َأْيَلة َوَكَتَب  َم َوَسلَّ رَية َأنَّ َرُسول اهللَّ َصىلَّ اهللَّ َعَلْيِه َوَسلَّ د ْبن إِْسَحاق يِف السرِّ مَّ حُمَ
إَِلْيِه بَِبْحِرِه َيْعنِي بَِبَلِدِه َوَمْعَنى َقْوله َتَعاىَل:}َظَهَر اْلَفَساد يِف اْلرَبّ َواْلَبْحر باَِم َكَسَبْت َأْيِدي النَّاس 
ْرض  ُروع َوالثرِّاَمر بَِسَبِب امْلََعايِص. َوَقاَل َأُبواْلَعالَِية: َمْن َعَص اهللَّ يِف اأْلَ َأْي َباَن النَّْقص يِف الزُّ
ِديث الَِّذي َرَواُه  اَعِة َوهِلََذا َجاَء يِف احْلَ اَمء بِالطَّ ْرض َوالسَّ نَّ َصاَلح اأْلَ ْرض أِلَ َفَقْد َأْفَسَد يِف اأْلَ
َبب يِف  َأْرَبِعنَي َصَباًحا« َوالسَّ ُيْمَطُروا  َأْن  َأْهلَها ِمْن  ْرض َأَحّب إىَِل  ُيَقاُم يِف اأْلَ دٌّ  َأُبوَداُود »حَلَ
َمات َوإَِذا  ُدود إَِذا ُأِقيَمْت َكفَّ النَّاس َأْو َأْكَثرهْم َأْو َكثرِي ِمْنُهْم َعْن َتَعاِطي امْلَُحرَّ َهَذا َأنَّ احْلُ
ْرض. َوَقْوله َتَعاىَل:}لُِيِذيَقُهْم  اَمء َواأْلَ َكات ِمْن السَّ ُتِرَكْت امْلََعايِص َكاَن َسَبًبا يِف ُحُصول اْلرَبَ
ْم  هَلُ ِمْنُه  َمَرات اِْختَِباًرا  ْنُفس َوالثَّ ْمَوال َواأْلَ َيْبَتِليِهْم بَِنْقِص اأْلَ َأْي  َبْعض الَِّذي َعِمُلوا{ اآْلَية 

ُهْم َيْرِجُعوَن{ َأْي َعْن امْلََعايِص. اَزاة َعىَل َصنِيعهْم }َلَعلَّ َوجُمَ

َبات  النَّ ة  َوِقلَّ امْلََطر  بَِقْحِط  اْلِقَفار  َأْي   } اْلرَبّ يِف  اْلَفَساد  اجلللني:}َظَهَر  تف�صري  يف  وجاء 
امْلََعايِص  ِمْن  النَّاس«  َأْيِدي  َكَسَبْت  »باَِم  َمائَِها  ِة  بِِقلَّ ار  هْنَ اأْلَ َعىَل  تِي  الَّ اْلباَِلد  َأْي  }َواْلَبْحر{ 

ُهْم َيْرِجُعوَن{ َيُتوُبوَن. }لُِيِذيَقُهْم{ بِاْلَياِء َوالنُّون}َبْعض الَِّذي َعِمُلوا{ َأْي ُعُقوَبته}َلَعلَّ
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القرآن والسنة هواخلروج عن حد االعتدال  الفساد يف داللة  املف�صرين:  اأقوال  خل�صة 
بالكفر والرشك ، والتعويق عن اإليامن ، وباملعايص وإهالك احلرث والنسل ، وقتل النفس 
بغري حق ، والسعي إىل قطع الطريق، والنهب والبغي والتخريب والعتو، والعودة إىل حياة 
الفساد واإلفساد ، والقائمون عليه مفسدون. وتشري اآلية  اجلاهلية بكل مظاهرها. تلكم 
السابقة بجالء ووضوح ايل ظهور الفساد برًا وبحرًا بام كسبت أيدي الناس مسببًا الرضر 
البالغ الذي يل باإلنسان من جراء عمله الفاسد }ليذيقُهم بعض الذي َعِملوا{، فإذا فسد 
لعلهم   ، أعامهلم  نتائج  بعض  يذوقوا  حتى  وشأهنم  وتعاىل  -سبحانـه-  اهلل  تركهم  الناس 

يرجعون وينتبهون. 

الصالح،  نقيض  الفساُد:  العرب«:  »لسان  يف  منظور  ابن  قال  لغوي:  كم�صطلح  الف�صاد 
َفَسَد يفُسد ويفِسد، وفُسَد فسادًا وفسودًاً ... املفَسَدة خالف املصلحة ، واالستفساُد خالف 
االستصالح. وقال ابن سيدة يف »املحكم«، والراغب األصفهاين يف »املفردات«: »الفساد 
خروج اليشء عن االعتدال، قلياًل كان اخلروج أوكثريًا ، ويضاده الصالح ويستعمل ذلك 

يف النفس والبدن«.

ء بتضعيف  التعريف اللغوي للبيئة: البيئة هي كلمة عربية مصدرها َبَوَء ، ومنه باء يبوء ، وبوَّ
مح ، أي: سدده نحوهدفه وقابله  ء الرُّ الواومن باب التفعيل بمعنى سّدد ، ولذا يقـولون بوَّ
وتعاىل:  سبحانه  فقال   ، الكريم  القرآن  يف  وُاسُتعمل  وأقام،  نـزل  بمعنى  تبّوء  ويقال:  به. 
بباب  يستعمل  بيوتًا. وقد  اختذا  يونس:87[ أي:  بيوتًا{ ]سورة  بِمرَص  لقوِمُكام  َءا  َتَبوَّ }أن 
ُءوا الدار  األفعال من أباءه منـزاًل ، أي: هّيئ له وأنزله فيه ، قال سبحانه وتعاىل:}والذيَن تبوَّ
واإليامَن{ ]سورة احلرش:9[، أي: الذين سكنوا يف املدينـة واستقّرت قلوهبم علـى اإليامن 
 . باهلل. فالدار منـزل مادي ، واإليامن منـزل معنوي.  ويقال: بوأته منزال أي: جعلته ذا منزٍلِ
ومن هذا االستعراض اللغوي يتضح معنى كلمة البيئة بأهنا: »النزول واحللول يف املكان«، 

ويمكن أن تطلق جمازا عىل املكان الذي يتخذه اإلنسان مستقرًا لنزوله وحلوله. 
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من الدللت العلمية
التعريف العلمي للبيئة: البيئة هي كل ما ييط باإلنسان من مجاد مثل السمٰوات واألرض 
واجلبال والوديان والبحار والرتبة واملاء واهلواء والغازات ، وما ييط باإلنسان من حيوان 
احلي  الكائن  عليه  يعتمد  الذي  املحيط  »هي  بأهنا  كذلك  البيئة  تعرف  كام  ونبات.  وطيور 
وتربة  ونبات وحيوان  وماء  أرض وهواء  من  به  ما ييط  تشمل  اإلنسان  فبيئة  يف حياته- 
وخامات وطاقة«. أما البيئة يف املعاجم اإلنجليزية )Environment( فهي تعنى: جمموعة 

الظروف واملؤثرات اخلارجية التي هلا تأثري يف حياة الكائنات )بام فيها اإلنسان(.

والفساد البيئي الذي صنعة االنسان يف الرب والبحر واجلوحري العامل أمجع وعقدت من أجله 
العديد من الندوات واملؤمترات عىل مستوي العامل لوضع احللول املناسبة.  وسنحاول -ان 
شاء اهلل-  من خالل السطور القادمة إلقاء الضوء عىل بعض من صور الفساد البيئي يف الرب 

والبحر واجلووأثره عىل االنسان والكائنات احلية.

أواُل: الفساد البيئي..برُا..

بأنواع  إصابته  إىل  يؤدي  مما   ، اليابسة  عىل  باالعتداء  بيئته  إفساد  يف  اإلنسان  يتدخل  قد 
خمتلفة من حاالت التسمم التي تصيبه بالعديد من األمراض ؛ والتي قد تؤدي يف النهاية 
والزئبق  الرصاص  مثل  املصانع  خملفات  عن  الناجتة  الثقيلة  املعادن  وتعترب  الوفاة.  إىل 
؛ حيث  الرتبة  تلوث  التي  املواد  أخطر  ، من  والسيلينيوم وغريهم  والكادميوم  والزرنيخ 
عند  الصحية  باألرضار  واحليوان  اإلنسان  فتصيب  النبات  يمتصها  مركبات سامة  تكون 
أكلها. ولقد أشار املوىل عز وجل إىل أن البلد الطيب الذي أنعم اهلل عليه باألرض الطيبة 
وملحت  وردؤت  فخبثت  تربته  تغريت  الذي  اخلبيث  البلد  أما  حسنا،  مجيال  نباته  خيرج 
ُرُج َنَباُتُه بِإِْذِن  يرُِّب خَيْ مشاربه  فال خري فيه وال  خيرج نباته إال  نكدا، قال تعاىل }َواْلَبَلُد الطَّ
ُرُج إاِلَّ َنِكًدا{ ]سورة األعراف:58[. ولقد أصبح ال خيفى عىل أحد  َربرِِّه َوالَِّذي َخُبَث اَل خَيْ
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الزراعية ، ويعترب اإلنسان مصدر  املنتجات  نتيجة لتلوث  الغذائي  التسمم  زيادة حاالت 
نتيجة  الرتبة  تدهور  مشاكل  من  العربية  الدول  معظم  تعانى  كام  التلوث.  من  النوع  هذا 
العربية ،  بالدول  املاضيني  العقدين  ازدياد استخدام األسمدة واملبيدات بصورة كبرية يف 
وخاصة يف السعودية ومرص والعراق ودول املغرب العريب والسودان. ومماالشك فيه أن 
استخدام املبيدات احلرشية والتي من أشهرها مادة الـ د .د.ت تترسب إىل جسم اإلنسان 
خالل الغذاء الذي يأتيه من النباتات واخلرضوات مما يؤدي إىل التسمم هبذا املبيد ، وهلذا 
ازدادت الصيحات والنداءات يف اآلونة األخرية برضورة عدم استعامل هذه املادة كمبيد 
حرشي. وتظهر أعراض التسمم الغذائي عىل اإلنسان نتيجة تلوث طعامه فيصاب بحالة 
من الغثيان واإلسهال ، وتقلصات يف املعدة واألمعاء ، ويف بعض حاالت التسمم الغذائي 
املعوية. وهناك  العصبي بجانب االضطرابات  تظهر األعراض عىل هيئة شلل يف اجلهاز 
أنواع من البكترييا تسبب حدوث تسمم الغذاء منها )ستافيلوكوكس والباسيلس والكولريا 
والربوسيلال والساملونيلال والكلوسرتيديوم(، وتكمن خطورة بعض هذه امليكروبات يف 
أهنا تفرز سموًما مقاومة للحرارة ، وال يقىض عليها إال بالتسخني ملدة طويلة ومن أمثلة 
هذا النوع أمراض الساملونيلوزيس ، وهي تنشأ عن تلوث الغذاء بميكروبات الساملونيال 
والتي توجد يف أمعاء كثري من احليوانات األليفة والربية مما ينتج عنه تلوث الرتبة ومصادر 
املياه والرصف باملناطق املحيطة ، وبالتايل زيادة فرص وصوهلا للغذاء واملاء، وبصفة خاصة 
بميكروب  هوالتلوث  اآلخر  واملثال   ، ومنتجاهتا  واأللبان  والبيض  والدواجن  اللحوم 
املناطق  يف  وبخاصة  العامل  بحار  سواحل  عىل  وهوموجود   ، هيموليتكس  الفربيوبارا 
االستوائية واملعتدلة أثناء شهور الدفء ، وتصاب األسامك واملحاريات هبذا امليكروب يف 

البيئة املائية ، وتصبح وعاء النتقال املرض.
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ثانيُا: الفساد البيئي..بحرُا..

وغري  مؤذية  ضارة  تصبح  حيث  املاء  لنوعية  أوإفساد  تلف  هوإحداث  املاء  بتلوث  يقصد 
أنواع  مجيع  فساد  إىل  تشري  البحر  يف  والفساد  األخرى.  األحياء  وسائر  لإلنسان  صاحلة 
}وهوالذي  تعاىل:  فقال  ذلك  إىل  وجل  عز  املوىل  أشار  كام  العذبة(،  وغري  )العذبة  املياه 
َمَرَج البحرين هذا عذٌب وهذا ِملٌح ُأجاٌج وجعل بينهام برزخًا وِحجرًا حَمجورًا{  ]سورة 
الفرقان: 53[. فاملقصود بالبحرين هنا: املاءان الكثريان الواسعان. وليس البحر املعروف 
، فقال-عز من  املياه  الوىل عز وجل نوعية هذه  ، ولذا بني  يف املصطلح اجلغرايف احلديث 
العذبة )األهنار  املياه  البحر يشمل  فالفساد يف  ُأجاٌج.  ِملٌح  ُفراٌت وهذا  قائل-}هذا عذٌب 
فات  املخلَّ طريق  عـن  املاء  ويتلوث  واملحيطات(.   )البحار  العذبة  وغري  والبحريات( 
اإلنسانية أوالنباتية أواحليوانية أواملعدنية أوالصناعية أوالكياموية التي ُتلقى أوُتصّب يف املاء 
أوما أشبه ذلك.  ومن  أواملياه اجلوفية  أواألهنار  أوالبحريات  البحار  اإللقاء يف  سواء كان 
اآلثار الضارة النامجة عن تلوث املسطحات املائية بمياه الرصف الصحي أهنا حتتوي بكرتيا 
ضارة بالصحة وتسبب أمراضًا خطرية منها: بكرتيا الساملونيال )Salmonella(: التي تسبب 
مرض التيفود واحلمى املعوية ، بكرتيا الشيجال )Shigella(: التي تسبب اإلسهال، بكرتيا 
اجلفاف  إىل  وتؤدى  واإلسهال  القئ  تسبب  التي   :)Escherichia coli( اإلرششيا كوالى 
خاصة عند األطفال، بكرتيا اللبتوسبريا: )leptospira( التي تسبب التهابات الكىل والكبد 
واجلهاز العصبي املركزي ، بكرتيا الكولريا: )Colera( التي تسبب مرض الكولريا. وبذلك 
يتم انتقال الكثري من األمراض اخلطرية بواسطة مياه املجارى إىل املسطحات املائية وتصبح 
مصدرًا للعدوى ، وتعيش أنواع من هذه البكرتيا يف مياه هذه املسطحات حيث جتد الغذاء 
متوافرًا يف الفضالت وتتنفس من األكسجني الذائب يف املاء وتنعم بضوء الشمس الساقط 
عىل هذه املسطحات املائية ، ثم تنتقل هذه البكرتيا املعدية إىل اإلنسان إما عن طريق اجللد 
البحرية  والكائنات  األسامك  تناول  أوعند  املياه  هذه  يف  السباحة  عند  والفم  واجلروح 
يعترب سامًا  الكثري منها  العضوية  املواد  العديد من  النفط عىل  املصابة هبا. كام يتوي زيت 
وهومن   )Benzopyrene( البنزوبريين  مركب  املركبات  تلك  أخطر  ومن  احلية  للكائنات 
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كثافة  وألن  املائية.  احلية  الكائنات  موت  إىل  ويؤدي   ، للرسطان  املسببة  اهليدروكربونات 
واهلواء  املاء  بني  عازلة  رقيقة  طبقة  مكونًا  سطحه  فهويطفوعىل  املاء  كثافة  من  أقل  النفط 
النفط  من  الواحد  )اللرت  املاء  سطح  من  كبرية  مساحة  فوق  تنترش  الطبقة  وهذه  اجلوي، 
متنع   ) السطحية  املياه  من  تزيد عن 4000 م2  بانتشاره مساحة  يغطي  البحر  املترسب يف 
التبادل الغازي بني اهلواء واملاء فتمنع ذوبان األوكسجني يف مياه البحر مما يؤثر عىل التوازن 
الغازي كام متنع وصول الضوء إىل األحياء املائية فتعيق عمليات التمثيل الضوئي التي تعترب 
املصدر الرئيس لألوكسجني والتنقية الذاتية للامء ، مما يؤدي إىل موت كثري من الكائنات 

البحرية واختالل يف السلسلة الغذائية للكائنات احلية .

صحة  عىل  سلبيا  تؤثر  التي  السامة  الثقيلة  بالعنارص  للتلوث  املائية  املسطحات  وتتعرض 
االنسان وذلك نتيجة رصف املصانع علة هذه املسطحات ويوضح شكل )1( تراكم ورد 

النيل نتيجة رصف املصانع مما يدل عىل تراكم العنارص الثقيلة عند مصارف املصانع. 

�صكل )1( جتمعات من ورد النيل على امل�شطحات املائية نتيجة �شرف خملفات امل�شانع - م�شر.
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كذلك قد تتلوث املياه بالرصاص وذلك بسبب غرق السفن التي حتمل منتجات كيميائية 
يدخل يف تكوينها الرصاص ، أوعندما تقوم املعامل الكيامئية بإلقاء نفاياهتا وفضالهتا إىل 
هذه املسطحات املائية ، ثم تقوم التيارات املائية بنقل هذه السموم واملياه امللوثة بالرصاص 
ينتقل إىل  ثم   ، املائية  الرصاص يف حلوم األسامك واألحياء  ، ثم يرتكز  من مكان إىل آخر 
تعد  البطئ. كام  املخ واملوت  التي تسبب هالك خاليا  بالرصاص  التسمم  اإلنسان مسببًا 
 ، والبحار  األهنار  مياه  تلوث  عن  املسئولة  الكياموية  املواد  إحدى  الصناعية  املنظفات 
وخاصة إذا كانت من نوع )املنظفات العرسة( التي تقاوم التحلل والتفكك وتبقى آثارها 
عن  النهر  مياه  عزل  عىل  تعمل  وهي  أوالبحريات  األهنار  بمياه  خففت  مهام  طويلة  مدة 
أوكسجني اهلواء فيؤدى ذلك إىل خفض نسبة األوكسجني الذائب يف املاء مما يرتتب عليه 

قتل كثري من األسامك واألحياء املائية.

ثالثُا: الفساد البيئي..جوُا..

متكون  أنه  نجد  اجلوي  الغالف  عنارص  تكوين  يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  قدرة  تأملنا  إذا 
الطبقات  أحد  األوزون«  طبقة   « األسرتاتوسفري  طبقة  وتعترب  والتوازن.  الدقة  غاية  يف 
احلافظة والدرع الواقي للبيئة ضد خماطر األشعة فوق البنفسجية الضارة التي لووصلت 
إىل سطح األرض بكامل قوهتا املنبعثة هبا من الشمس لدمرت كل مظاهر احلياة ، ومن ثم 
جتلت قدرة اخلالق العليم يف بناء هذه الطبقة وأودع فيها كميات هائلة من غاز األوزون 
O(3(  الذي تتمثل إحدى وظائفه يف ضبط وتقنني وصول األشعة فوق البنفسجية إىل 
العليم يراها  األرض حيث ال تسمح إال بمرور كميات حمددة ومقدرة من قبل اخلالق 
بعلمه أهنا مفيدة ورضورية للحياة . ولعل أمهية هذه الطبقة كدرع واق يفرس لنا القلق 
واخلوف الذي بدأ يساور البرشية بعد اكتشاف وجود ثقب يف طبقة األوزون يف منطقة 

القطب اجلنويب )1985(.

الطبقة  ليتعرف عىل أسباب تدهور هذه  الوقت احلارض  يتحرك كله يف  العامل  بدأ  ثم  ومن 
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ويف  البرشية  مستقبل  أجل  من  بحاميتها  الكفيلة  اإلجراءات  وبحث  الواقية  االسرتاتيجية 
نصت  األوزون  طبقة  حلامية  دولية  اتفاقية   1987 سبتمرب  يف  أبرمت  ذلك  حتقيق  سبيل 
التي تبني أهنا   )CFCs( عىل رضورة إجياد بديل غري ملوث لغازات الكلوروفلوروكربون
املسئول الرئيس عن تدهور طبقة األوزون. إذ عندما يصل غاز الكلوروفلوروكربون إىل 
مدمر  »كلور   فيه من  ما  وينطلق  البنفسجية  فوق  األشعة  بفعل  يتحلل  اجلوالعليا  طبقات 
األوزون« إذ أن كل ذرة من الكلور قادرة عىل حتطيم )حتليل ( 000. 100 جزيء أوزون. 

يف  دويل  مؤمتر  عقد   ، متزايد  تدهور  من  األوزون  طبقة  أصاب  ما  خطورة  عىل  يدل  ومما 
18 مارس 1989 يف مدينة الهاي حرضه 24 رئيس دولة وحكومة ملناقشة مشكلة طبقة 
من  احلد  ومنها رسعة  اهلوائية  امللوثات  خطر  من  بحاميتها  الكفيلة  واإلجراءات  األوزون 

استخدام الكلوروفلوروكربون.

وقد أشارت األنباء مؤخرًا )يوليو1989( إىل اكتشاف ثقب صغري نسبيًا أيضًا يف منطقة 
القطب الشاميل مما يشري إىل أن تدمري الطبقة مستمر ، وما يمله هذا األمر من خماطر ال 
طاقة لنا هبا. إذ يؤدي تزايد وصول األشعة فوق البنفسجية إيل األرض إىل خماطر كثرية 
اإلنتاجية  املقدرة  والتأثري يف   ، املناعة يف اجلسم  والتأثري يف جهاز   ، اجللد  منها رسطان 
للحيوانات والنباتات والتأثري يف املادة الوراثية خلاليا احلمض النووي )DNA( إضافة 
إىل  أيضا  ستؤدى  البنفسجية  فوق  األشعة  زيادة  إن  كام  املتوقعة.  املناخية  التغريات  إىل 
اإلصابة باحلروق الشمسية والعمى اجلليدي  )Snow Blindness( والشيخوخة املبكرة 
)وهوعبارة   )Cataract( العيني  السد  مرض  وبخاصة  العيون  وأمراض  اجللد  وجتعد 
عن عتمة تصيب عدسة العني البلورية(، وتؤدى أيضا إىل تشوه األجنة وإضعاف جهاز 

املناعة يف جسم اإلنسان.

كام أن مياه األمطار عندما تسقط عىل األرض تتخلل مسام الرتبة حتى تصل إىل املياه اجلوفية. 
وقد يمل املاء الذي جيري من سطح الرتبة إىل املياه اجلوفية الكثري من امللوثات التي توجد 
يف الرتبة أواهلواء مثل خملفات املواد الصناعية التي أرشنا إليها سابقًا ، أواملبيدات احلرشية ، 

أواألسمدة الكياموية التي تستخدم يف الزراعة احلديثة.
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رابعُا: عالقة الجو.. بالبر والبحر

تعترب مشكلة تلوث اهلواء من أكثر املشاكل التي تواجه العامل بحدة ، كام أهنا حتتاج إىل جهود 
جبارة للتقليل من آثار التلوث اهلوائي ، فضاًل عن احلاجة املاسة ملسامهة العديد من العلوم 
واالختصاصات املختلفة يف عمل برامج لتساهم يف شتى جماالت الصناعة بدءا بالسيارات 

وانتهاء باملصانع عىل اختالف أنواعها.

ويعرف التلوث )الفساد( اجلوي بأنه نتيجة وجود أي مواد صلبه أوسائلة أوغازية باهلواء 
والنباتات  واحليوان  باإلنسان  وحيوية  واقتصادية  فسيولوجية  أرضار  إىل  تؤدي  بكميات 
والكائنات البحرية. يتضح لنا من هذا التعريف أن الفساد اجلوي له عالقة مبارشة بتأثريه 
الضار عىل املحتوى احليوي يف  الرب والبحر. ولقد برزت مشكلة الفساد اجلوي مع ظهور 
تنفث  فهي  وتطورها،  املواصالت  وسائل  عدد  ازدياد  مع  ثم   ، العامل  يف  الصناعية  الثورة 
كميات كبرية من الغازات التي تلوث اجلو، كغاز أول أكسيد الكربون السام ، وثاين أكسيد 
الكربيت واألوزون . كام تسبب املفاعالت النووية تلوثُا حراريًا للامء مما يؤثر تأثريًا ضارًا 
اجلاذبية  بفعل  تتساقط  اجلوية  فامللوثات  احلية.  الكائنات  وبقية  اإلنسان  وعىل  البيئة  عىل 

األرضية ، أوبواسطة األمطار فتلوث كل شئ ، وتتلف كل شئ يف الرب والبحر.

ولقد اقترصت اآلية الكريمة )آية:41( من سورة الروم عىل ذكر الفساد الناتج عن االنسان 
يف الرب والبحر ، كام قال تعاىل }َظَهَر الَفَساُد يِف الرَبرِّ َواْلَبْحِر{ ومل تذكر الفساد الناتج عن اجلو، 
وهذا من أرسار بالغة القران حيث انه يأيت بأمور تتناسب مع فهم املعارصين آنذاك دون 
أن يتعارض مع املستقبل الذي سيتم فيه الفساد جوُا بسبب اإلنسان، بل لوأخربوا بذلك 
يف ذلك الوقت لكذبوا به ، لبعده عن الواقع الذي يعيشونه يف ذلك التاريخ. ونجد يف ذلك 
أروع نامذج الدقة واملصداقية يف التعبري ، وهوأمر ال يمكن تذوقه إال ملن أخذ بجانب من 
التي  الرائعة  البيانية  اللمسة  متاما  ذلك  ويشابه  العربية.  وأساليب  األلفاظ  دالالت  معرفة 
اْلرَبرِّ  يِف  ْلَناُهْم  َومَحَ آَدَم  َبنِي  ْمَنا  َكرَّ }َوَلَقْد  تعاىل:  قوله  )اجلو( وذلك يف  ذكر  جاءت يف عدم 
َواْلَبْحِر{  ]سورة اإلرساء:70[، ونالحظ أن اهلل عز وجل قد استعمل صيغة املايض يف اآلية 
)كرمنا ، محلناهم( ألنه عند نزول هذه اآلية الكريمة مل يكن يف وقتها طائرات أوصواريخ 
حتمل الناس يف اجلو، بل لوأهنم أخربوا بذلك يف ذلك الوقت لكذبوا به. فليس من املناسب 
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فيه  يأيت زمان يستخدم  أنه سوف  يعلم  يقع. ولكن اهلل عز وجل  مل  االمتنان عليهم بيشء 
إىل  العزيز  كتابه  من  آخر  موضع  يف  وجل  عز  املوىل  أشار  ولذا   ، والصواريخ  الطائرات 
َتْعَلُموَن{  اَل  َما  ُلُق  َوخَيْ َوِزيَنًة  َكُبوَها  لرَِتْ ِمرَي  َواحْلَ َواْلبَِغاَل  ْيَل  }َواخْلَ تعاىل:  فقال  املستقبل 
إليه  َتْعَلُموَن{ عىل كل ما يصل  اَل  َما  ُلُق  تعاىل:}َوخَيْ النحل: 8[. فقد اشتمل قوله  ]سورة 
الطائرات وغريها ، وأن لفظ )خيلق( فعل  العلم احلديث يف احلارض واملستقبل من  تطور 

مضارع ، وداللته األصلية عىل الزمان املستقبل. 

المنظور اإلسالمي للفساد البيئي

لقد خلق اهلل -عز وجل- كل شئ بمقدار وميزان وترتيب وحساب لكي يتالءم مع مكانه 
النفع  مما يقق  املخلوقات  الشامل مع مجيع  املتكامل  التوازن  يتم هذا  ، وبحيث  وزمانه 
، وأنبتنا فيها من كِل شٍء  وال يرض غريه ، كام بني املوىل -عز وجل- }وألقينا فيها روايسًّ
الدقيق هواألصل يف خلق اهلل -عز  التقدير  موُزون{  ]سورة احلجر/19[. ويعترب هذا 
البيئية املتزنة كام  وجل- جلميع خملوقاته، وهوالظاهرة العامة يف روعة وتكامل املنظومة 
الرعد:8[، وقال عز من  بِمقَدار{ ]سورة  }وُكلُّ شٍئ عنَدُه  بني املوىل -سبحانه وتعاىل- 
قائل }وخلَق كَل شٍئ فقَدره تقديرًا{ ]سورة الفرقان:2[، وقال أيضا}إنَّا كَل شٍئ خلقناه 
بقَدر{ ]سورة القمر:49[، وقال -عز وجل- }وان ّمن َشٍئ إال ِعنَدنا خزائُنُه وما ُنَنّزُلُه إال 
بَقَدٍر معُلوم{ ]سورة احلجر:21[. وتدل اآليات السابقة داللة واضحة عىل أن األرض بام 
فيها من مكونات بيئية خلقها اهلل -عز وجل- يف منظومة متكاملة ، وكل مواردها البيئية 
احلية كاحليوان والنبات ، وغري احلية كاهلواء واملاء والرتبة ، ختضع مجيعا لقانون التوازن 
فيها من مكونات خمتلفة  الدقيق ، حيث بني سبحانه وتعاىل أن كل ما عىل األرض وما 
ثابتة. وأي اعتداء عىل عنرص من عنارص األرض هواعتداء  إنام هوبمقدار حمدد ونسب 
عىل مجيع ما فيها ألنه سيؤدي ال حمالة إىل اضطراب يف وظائف هذه العنارص مما يؤدي إىل 
اختالل العالقات التفاعلية التبادلية بينهم مسببة الكثري من األخطار التي هتدد املحتوى 
احليوي بام فيه اإلنسان. فاإلسالم حقيقة يتمتع بنظرة أعمق وأوسع للبيئة ، حيث طالب 
يستمر  املحافظة عليها حتى  أهنا ملكية عامة  جيب  يتعامل معها من منطلق  أن  اإلنسان 
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ُكنُتم  إن  لُكم  خري  ذلُِكم  إِصالِحها  بعَد  األرِض  يف  تفسدوا  }وال  تعاىل:  قال  الوجود، 
ؤمنني{ ]سورة األعراف: 85[. مُّ

كام أن هناك العديد من األحاديث التي حتثنا عىل مراعاة بيئتنا ، فلقد منع اإلسالم تلويث 
املاء الراكد أواجلاري حتى من قبل األفراد ، وقال صىّل اهلل عليه وسّلم أيضا: » اّتقوا املالعن 
أكثر  الرباز  املواضع يكون  الّطريق، والّظّل«، ففي هذه  املوارد، وقارعة  الرباز يف  الّثالث: 
تلويثا للبيئة ، وقال الّنبّي صىّل اهلل عليه وسّلم أيضا:»ال يبولّن أحدكم يف املاء الّدائم الذي 
ال جيري ثّم يغتسل فيه« ) انظر البخاري مع الفتح 346/1 ( ، وذلك ملا يتسّبب فيه هذا 
الّصنيع من تلّوث املياه ونقل األمراض. كام جعلت الرّشيعة اإلسالمية  زرع الّزروع وغرس 
األشجار بابا عظيام من أبواب األجر ال ينقطع ، فقد قال صىّل اهلل عليه وسّلم:  »ما من مسلم 
يغرس غرسا إاّل كان ما ُأكل منه له صدقة ، وما رُسق منه له صدقة ، وما أكل الّسبع منه 
فهوله صدقة ، وما أكلت الّطري فهوله صدقة ، والُيرزُؤه أحد إاّل كان له صدقة « )صحيح 

مسلم 1188/3ح 1552 (، وكفى بذلك دافعا إىل الّتنمية البيئّية يف املجال الّنبايت.

ولقد محل هذا املنهج العظيم أبوبكر - ريض اهلل عنه - كام جاء يف وصيته ألسامة بن زيد 
ريض اهلل عنه عندما قال : »إين موصيك بعرش ؛ ال تقتلن امرأة وال صبيًا وال كبريًا هرمًا ، 
وال تقطع شجرًا مثمرًا ، وال ختربّن عامرًا ، وال تعقرن شاة وال بعريًا إال ملأكله ، وال تغرقن 
نخاًل وال حترقنه ، وال تغّلوا وال جتبنوا وسوف مترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم يف الصوامع 
فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له« ) يف املوطأ ، ولكن ليزيد بن أيب سفيان 447/2 ( . وقد 
ظّل هذا القانون لصيانة البيئة من الّتلف سّنة جرت عليها احلضارة اإلسالمية منفردة من 

بني احلضارات األخرى.
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وجه اإلعجاز

الدقة إىل ثالث  بالغ  الروم- إىل إعجاز علمي  آية 41 من سورة  السابقة -  اآلية  أشارت 
حقائق أساسية لقضية الفساد البيئي والتي اتفق عليها علامء اليوم ، وهي كام ييل:

فاإلنسان هوالعامل األسايس يف   ، والبحر هواإلنسان  الرب  للفساد يف  احلقيقي  السبب  أن 
القرآن  حدثنا  وكام   ، العاملية  واملنظامت  والندوات  املؤمترات  مجيع  أقرته  كام   ، البيئة  إفساد 

الكريم عنه قبل أكثر من ألف وأربع مائة سنة.

 ، تذكر جوًا  ، ومل  برًا وبحرًا  اإلنسان  الناتج عن  الفساد  ذكر  الكريمة عىل  اآلية  اقترصت 
وهذا من أرسار بيان القرآن الكريم )بالغة القرآن( حيث إنه يأيت بأمور تتناسب مع فهم 
املعارصين آنذاك دون أن يتعارض مع املستقبل الذي سيتم فيه الفساد جوا بسبب االنسان. 
كام أن فساد اجلومتعلق أساسأ بفساد اإلنسان برًا وبحرًا ، وكل ما أصاب اجلومن ملوثات 

وتغريات مناخية تؤثر تأثريا مبارشا بالرضر، أوالسقوط مرة أخرى عىل الرب والبحر.

أطلقت اآلية حتذيرًا خطريًا بأن فساد اإلنسان يف الرب والبحر سوف يصيب البرشية باألذى، 
الفساد. وهذه احلقيقة أوصت هبا  يتوقف اإلنسان عن هذا  يتوقف هذا األذى حتى  ولن 
يف  اإلنسان  إفساد  عدم  برضورة  العاملية  واملؤمترات  والندوات  واملنظامت  اهليئات  مجيع 

األرض  من أجل محايتها من هذا الفساد. 

واأخريُا: ما ذكرناه كان عبارة عن قبسات من القرآن الكريم أردنا أن يطلع العلامء والباحثون 
من خالهلا عىل هذه الكنوز واحلقائق العلمية حول بيئتنا والتي أشار إليها املوىل-عز وجل- 
حتى يعيش العامل يف سعادة وهناء. واحلقيقة أنه ال يمكن لعاقل أن يتصور أن يكون مصدر 

تلك اإلشارة القرآنية الباهرة غري اهلل اخلالق القدير. 
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اأ�ض�ض علم الجيولوجيا من الآية )74( 
في �ضورة البقرة 

د/ �صريف على �صادق

ق�صم اجليولوجيا – كلية العلوم – جامعة القاهرة



مقدمة
احلمد هلل رب العاملني محدًا طيبًا يليق بجالله وجهه وعظيم سلطانه والصالة والسالم عىل 
آله  وعىل  ورسوله  اهلل  عبد  حممد  نبينا  أمجعني  اخللق  سيد  النبيني  وخاتم  املرسلني  أرشف 

وصحبه أمجعني – أما بعد ...

يقول اهلل عز وجل... بسم اهلل الرمحن الرحيم » إن يف خلِق السمواِت واألرِض واختالف 
الليل والنهار آليات ألوىل األلباب )190( الذين يذكرون اهلل قيامًا وقعودًا وعىل جنوهبم 
ويتفكرون يف خلق السموات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطاًل سبحنك فقنا عذاب النار 

)191(«  آل عمران.

 ويف مواضع عديدة أخرى من القرآن الكريم نجد آيات حتثنا عىل البحث والتأمل ومنها 
أنفسكم أفال تبرصون )21(«  ءآيٌت للموقنني )20( ويف  قوله جل وعال :» ويف األرض 

الذاريات.

ومن ذلك قوله :» أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت )17( وإىل السامء كيف رفعت )18( 
وإىل اجلبال كيف نصبت )19( وإىل األرض كيف سطحت )20(«  الغاشية.

يقينًا (، لذا  –رمحه اهلل - )كلام ازددت علاًم ازددت  القيم  ابن  ومن هنا قال اإلمام اجلليل 
فإن كل ما نصل إليه من حقائق – أِذَن اهلل هلا أن تتجىل – إن هوإال فضٌل من اهلل كي نزداد 
يقينًا بقدرته عز وجل وابداعه يف كونه العظيم كام أنه حجة علينا وأمانة وجب نرشها . فاهلل 
عز وجل غني عن أي أدلة لعظمة وإعجاز هذا القرآن الكريم ، وما اجتهاداتنا للوصول 
إىل تلك احلقائق إال دعوة للتفكر والبحث ، كام أمرنا اهلل وأيضًا هي وقفة أمام املسترشقني 
الذين ياولون تشويه مجال القرآن ، وإظهار تضارب كلامته ومعانيه بسبب جهلهم وظلمة 

أفئدهتم ليطفئوا نور اهلل بأفواههم واهلل متم نوره ولوكره الكافرون. 

اآلية )74(  العلمي ملعنى  أوهلام فهوالتفسري  أما   ، أمرين  أتناول  البحث  ويف موضوع هذا 
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من سورة البقرة ، وأما الثاين فهواإلعجاز العلمي الذي تتضمنته اآلية من حيث احلقائق 
األمثل  تامة جتّلت يف االختيار  بالغة وبالغة  بدقة  التي وردت  الكلامت  الكامنة يف معانى 
والثوابت  احلقائق  تتطابق مع  والتي  – تبارك وتعاىل -  اهلل  أنزهلا  التي  والكلامت  لأللفاظ 
العلمية يف علم اجليولوجيا ، بحيث أنه لواختلف أي حرف أوكلمة لتغري املعنى بالكامل 
والذى بدوره يؤدي إىل تناقض ما بني معانى مجل القرآن وتلك احلقائق والثوابت العلمية. 

وصدق املوىل عز وجل اذ يقول : » تنزيٌل من لدن حكيم عليم « . 

وقبل وضع الرؤية العلمية نجد تفسري ورشح اآلية ، كام ورد نصًا من علامء وأئمة التفسري.   

الآية مو�صوع البحث :

ملا  احلجارة  من  واإن  ق�صوة  اأواأ�صد  كاحلجارة  فهي  ذلك  بعد  من  قلوبكم  ق�صت  ثم   «
يتفجر منه الأنهار واإن منها ملا ي�صقق فيخرج منه املاء واإن منها ملا يهبط من خ�صية 

اهلل وما اهلل بغافل عما تعملون « )74 – البقرة(

تف�صري ابن كثري :

تعاىل،  اهلل  آيات  من  شاهدوه  ما  عىل  هلم  وتقريعا   ، إرسائيل  لبنى  توبيخًا  تعاىل  اهلل  يقول 
وإحيائه املوتى ) ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ( كله فهي كاحلجارة التي ال تلني أبدًا، وهلذا 
هني اهلل املؤمنني عن مثل حاهلم فقال ) أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر اهلل وما نزل 
من احلق وال يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم األمد فقست قلوهبم وكثري 
منهم فاسقون ( قال العويف يف تفسريه عن ابن عباس ملا رضب املقتول ببعض البقرة جلس 
أحيا ما كان قط فقيل له من قتلك قال بنوأخي قتلوين ، ثم قبض فقال بنوأخيه حني قبضه 
اهلل، واهلل ما قتلناه فكذبوا باحلق بعد أن رأوه ، فقال اهلل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك يعنى 
أبناء أخي الشيخ فهي كاحلجارة ، أوأشد قسوة فصارت قلوب بنى إرسائيل مع طول األمد 
قاسية بعيدة عن املوعظة بعد ما شاهدوه من اآليات واملعجزات فهي يف قسوهتا كاحلجارة 
التي ال عالج للينها أوأشد قسوة من احلجارة فإن من احلجارة ما يتفجر منها العيون باألهنار 
اجلارية ، ومنها ما يشقق فيخرج منه املاء ، وإن مل يكن جاريا ، ومنها ما يبط من رأس اجلبل 
من خشية اهلل وفيه إدراك لذلك بحسبه ، كام قال ) تسبح له السموات السبع واألرض ومن 
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فيهن وإن من شئ إال يسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم إنه كان حلياًم غفورا ( وقال 
ابن أبى نجيح عن جماهد أنه كان يقول كل حجر يتفجر منه املاء أويتشقق عن ماء أويرتدى 

من رأس جبل ملن خشية اهلل نزل بذلك القرآن .

ابن  عن  جبري  بن  أوسعيد  عكرمة  عن  حممد  أبى  بن  حممد  حدثنى  إسحق  بن  حممد  وقال 
عباس ) وإن من احلجارة ملا يتفجر منه األهنار وإن منها ملا يشقق فيخرج منه املاء وإن منها 
ملا يبط من خشية اهلل ( أي : وإن من احلجارة أللني من قلوبكم عام تدعون إليه من احلق ) 

وما اهلل بغافل عام تعملون (.

الثقفي  هشام  بن  احلكم  حدثنا  عامر  بن  هشام  حدثنا  أبى  حدثنا  حاتم  أبى  ابن  وقال 
حدثني ييى ابن أيب طالب يعنى وييى بن يعقوب يف قوله تعاىل : ) وإن من احلجارة ملا 
يتفجر منه األهنار ( قال كثرة البكاء )وإن منها ملا يشقق فيخرج منه املاء ( قال قليل البكاء 
) وإن منها ملا يبط من خشية اهلل ( قال بكاء القلب من غري دموع العني وقال بعضهم 
أن هذا من باب املجاز وهوإسناد اخلشوع إىل احلجارة كام أسندت اإلرادة إىل اجلدار يف 

قوله )يريد أن ينقض(.

 قال الرازي والقرطبي وغريمها من األئمة وال حاجة إىل هذا فإن اهلل تعاىل خيلق فيها هذه 
أن  فأبني  السموات واألرض واجلبال  إنا عرضنا األمانة عىل   (  : تعاىل  الصفة كام يف قوله 
اآلية   ) فيهن  السبع واألرض ومن  السموات  له  تسبح   (  : ( وقال  منها  يملنها وأشفقن 
وقال:  ) والنجم والشجر يسجدان* أومل يروا إىل ما خلق اهلل من شئ يتفيأ ظالله (اآلية 
)قالتا أتينا طائعني * لوأنزلنا هذا القرآن عىل جبل ( اآلية ) وقالوا جللودهم مل شهدتم علينا 
قالوا أنطقنا اهلل ( اآلية ، ويف الصحيح : >> هذا جبل يبنا ونحبه << ) صحيح البخاري، 
اجلهاد ، ح 2889 (، وكحنني اجلذع املتواتر خربه ، ويف صحيح مسلم ح  2277>> إين 
ألعرف حجرا بمكة كان يسلم عيّل قبل أن أبعث إنى ألعرفه اآلن <<، ويف صفة احلجر 
األسود أنه يشهد ملن استلم بحق يوم القيامة ، وغري ذلك مما يف معناه ، وحكى القرطبي 

قوال أهنا للتخيري أى : مثال هلذا وهذا وهذا مثل : جالس احلسن أوابن سريين. 
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تف�صري �صيد قطب :

للطاعة  اختبار  فيها  التي  البقرة  ذبح  قصة  من  األخري  املشهد  عىل  هووقفة  اجلزء  هذا  إن 
البقرة  بذبح  ، وقاموا  اهلل  ، ولكنهم عصوا  بدون جمادلة  اهلل  والتسليم ألوامر  واالستجابة 

فكانت تلك اخلامتة ...

فاحلجارة التي يقيس قلوهبم إليها - فإذا قلوهبم منها أجدب وأقص – هي حجارة هلم هبا 
سابق عهد . فقد رأوا احلجر تتفجر منه اثنتا عرشة عينا ، ورأوا اجلبل يندك حني جتىل عليه 
اهلل وخر موسى صعقا . ولكن قلوهبم جاسية جمدبة كافرة ومن ثم هذا التهديد » وما اهلل 

بغافل عام تعملون «.

رؤية الباحث العلمية :

إن اآلية التي بني أيدينا مقسمة إىل مقطعني. ففي املقطع األول نجد هجاء إىل بنى إرسائيل 
لشدة إنكارهم للحق فيذمهم اهلل –عز وجل – فيه بمدى قسوة قلوهبم ويقارهنا باحلجارة.

» ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلجارة أوأشد قسوة «

 ويف املقطع الثانى خيربهم اهلل أن احلجارة القاسية هي أشد منهم خشية هلل وترضعا.

» وإن من احلجارة ملا يتفجر منه األهنار وإن منها ملا يشقق فيخرج منه املاء وإن منها ملا يبط 
من خشية اهلل وما اهلل بغافل عام تعملون«

 وبتحليل ودراسة تلك الكلامت نرى أهنا تناولت يف معانيها بصورة مبارشة وغري مبارشة 
، وأعظم شمول لبعض األفرع األساسية لعلم اجليولوجيا  والتي  أبدع إجياز  احلديث يف 
تلقى الضوء عىل جوانب عدة من هذا العلم الكبري ، كام وصفه اهلل - عز وجل - يف سورة 

غافر إذ يقول تعاىل : 

  » خللُق السمواِت واألرِض أكرُب من خلِق الناِس ولكن أكثر الناِس ال يعلمون «) 57 – 
سورة غافر ( .   ويف تلك اآلية إشارة لعظم علم اجليولوجيا باملقارنة بعلم الطب.
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 ونظرًا لتنوع املعلومات التي تم استخالصها من اآلية – موضوع البحث - وكرب حجمها، 
فقد تم تقسيم املقطع الثاين من اآلية إىل ثالثة مجل ...

اجلملة األوىل  »  وإن من احلجارة ملا يتفجر منه األهنار «	•

اجلملة الثانية  »  وإن منها ملا يشقق فيخرج منه املاء  «	•

اجلملة الثالثة  »  وإن منها ملا هيبط من خشية اهلل  «	•

أتناول الفرع أوالفروع العلمية )اجليولوجية( املتضمنة هبا ، ويمكن   ويف كل مجلة سوف 
إجياز تلك األفرع العلمية يف اجلمل الثالث كالتايل :

 

اجلملتان الأولى والثانية ت�صمنتا :

1- علم تصنيف الصخور 

 Sedimentary Rocks 2- علم الصخور الرسوبية

 Stratigraphy  3- علم الطبقات

Engineering Geology   4- علم اجليولوجيا اهلندسية

Hydrogeology & Hydrology  5- علم املياه وجيولوجيا املياه

 Geochemistry  7- علم كيمياء الصخور

اأما اجلملة الثالثة فت�صمنت:

 Structural Geology  6- علم اجليولوجيا الرتكيبة
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الجملة األولى :  ) وإن من الحجارة لما يتفجر منه األنهار (

الإعجاز العلمي :

إذا نظرنا إىل هذه اجلملة القرءانية بتمعن نرى أهنا حتمل معنيني ، أوهلام حينام ختاطب العقل 
املنبثقة  املياه  أن  يفهم  حيث  الناس(،  من  العوام  )عقل  األرض  علوم  يف  املتخصص  غري 
من أي عني خترج من وسط أومن داخل احلجارة املحيطة هبذه العني أي أن احلرف »من« 

ُاستخِدم كإشارة للمكان ، وهذا ما تراه أعني الناس ، وبالتايل فهذا أمر مفهوم ومقبول .

– ففيه ُاستخِدم  اأما املعنى الثاين )التف�صري العلمى( - وهوما يراه ويفهمه املتخصص 
احلرف »من« كحرف للتمييز بني أنواع الصخور ، فمن بني أنواع الصخور العديدة يوجد 
نوع واحد وواحد فقط – وإن تعددت أسامءه يف العلم احلديث – ولكن توحدت صفاته ، 

وهوالذي يتفجر فتندفع منه كميات كبرية من املياه العذبة .

وكام هومثبت يف علم اجليولوجيا فإن الصخور مجيعها مقسمة إىل ثالثة جمموعات رئيسية 
وهي:

األرض . ١ باطن  تكونت يف  والتي  الربكاين  ذات األصل   : النارية  الصخور   جمموعة 
وهي صخور شديدة الصالبة والقوة .

جمموعة الصخور الرسوبية : وهي التي تكونت عن طريق الرتسيب كطبقات مرتاكبة . ٢
فوق بعضها البعض عرب ماليني السنني .

النوعني . ٣ أحد  صفات  لتغري  كنتيجة  نشأت  التي  وهي   : املتحولة  الصخور  جمموعة 
السابقني وذلك إما لتعرضه حلرارة شديدة أوضغط أواإلثنني معًا .

وكاًل من هذه املجموعات الصخرية مقسمة يف ذاهتا إىل أنواع أخرى عديدة  . فعىل سبيل 
املثال الصخور الرسوبية مقسمة إىل ثالثة أنواع هي األكثر شيوعًا وانتشارا عىل وجه األرض 
أال وهي احلجر الرميل ، احلجر اجلريي ، وأخريا احلجر الطيني ، ويوجد نوع رابع يسمى 

باملتبخرات )الصخور امللحية(.) الطفيل ( . 
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وتبعًا ملا �صبق تظهر بع�س  الت�صاوؤلت ......

• س1 : أي من املجموعات الصخرية السابقة هي التي يدور عنها احلديث )النارية 	
أم الرسوبية أم املتحولة( ؟    وملاذا ؟ 

• س2 : ما هونوع الصخر املشار اليه ؟	

• س3 : ملاذا هذا الصخر بعينه دون غريه ؟	

• وتكون اإلجابة كالتايل :	

• ج1 : املجموعة الصخرية هي الرسوبية . وذلك ألنه بناءًا عىل النص القرءانى فاهلل – 	
عز وجل – يتحدث عن صخور هلا عالقة وطيدة باملاء – كام سيتضح الحقًا. فصخور 
هذه املجموعة تعترب أضعف الصخور مقاومة للمياه. وحيث أهنا تتميز بكوهنا صخور 
مسامية  حتتوي عىل كثري من املسام والفجوات ، وأحيانًا الكثري من الشقوق فإن ذلك 
صخور  من  النقيض  عىل  وذلك  متفاوتة  بدرجات  املياه  ختزين  عىل  قدرهتا  من  يزيد 
املجموعتني النارية واملتحولة ؛ فهي صخور شديدة الصالبة مصمتة ال حتتوي مطلقًا 

عىل أية مسام أوفجوات ، وشديدة املقاومة لفعل الرياح واألمطار. 

من  دقيقة  حبيبات  من  يتكون  احلجر  وهذا   . الرميل  هواحلجر  إليه  املشار  الصخر   : ج2 
الكوارتز )حبيبات الرمل( والتي متاسكت ببعضها البعض عن طريق بعض أكاسيد احلديد 

ومادة السيليكا اللذان يعمالن كمواد الصقة.

يتمتع  أن  الذى يدور حوله احلديث جيب  أن احلجر  أيدينا  التي بني  : نرى يف اجلملة  ج3 
بصفات ثالث جمتمعة  أال وهي :

يسمح للمياه أن تتحرك بداخله بسهوله ويرس ، كام أهنا تندفع منه إىل سطح األرض ذاتيًا.. ١

املياه يف جوف األرض بحيث يمكن اسرتدادها . ٢  يسمح بتخزين كميات هائلة من 
مرة أخرى. 

 خترج املياه منه عذبة صاحلة للرشب مكونة عيونًا عذبة.. ٣
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املعنى  توؤكدان  كلمتني  طريق  عن  �شمنيًا  االآية  اإليها  ت�شري  ال�شابقة  ال�شروط  هذه 
العلمي وهما :

•   »يتفجر« : فهذا الفعل يدل عىل اخلروج واالندفاع بقوة )الرشط األول(  	

•  » األهنار « : التي تدل عىل كثرة املياه وعذوبتها )الرشطني الثاين والثالث( .	

وبالتاىل فإنه بناءًا عىل الدراسات اجليولوجية – التي ال حرص هلا – جلميع الظواهر الطبيعية 
أن  عىل  تنص  التي  العلمية  احلقيقة  تولدت  العامل  أنحاء  مجيع  يف  العيون  تكون  يف  املتمثلة 
احلجر الرميل هواحلجر الوحيد الذى تتوافر فيه تلك الرشوط الثالثة )ويف بعض األحيان 
إذا وجدت صخور نارية مشققة أومفتتة فإهنا تتطابق يف صفاهتا مع احلجر الرميل ، حيث 

تكون حينئذ يف املرحلة األوىل من تكوين احلجر الرميل(.

– نستهل ببئر زمزم بمكة املكرمة والذي مازال ينضح  – ال احلرص  وعىل سبيل املثال 
من  يتكون  جويف  خزان  مصدرها  مياهه  فإن  اهلل  شاء  ما  وإىل  الساعة  هذه  حتى  باملياه 
طبقات من احلجر الرميل ، والصخور النارية املفتتة ) بحيث تتطابق صفاهتا مع احلجر 
الرمىل ( ولوأن تلك املياه التي خرجت منه - منذ مولد سيدنا إسامعيل وحتى اآلن - 

ووضعت يف جمرى هنر ملألته .

ويف مرص وبالتحديد يف منطقة واحة سيوة الواقعة يف شامل الصحراء الغربية- حيث يوجد 
أكرب جتمع لرشكات تعبئة زجاجات املياه املعدنية - نجد أن املياه اجلوفية الصاعدة يف مجيع 
اآلبار آتية من خزان جويف ضخم يتكون من طبقات هائلة من احلجر الرمىل املمتلئ باملياه 

حتى وقتنا هذا .

 ويف اسرتاليا – وكام هومعلن عىل شبكة املعلومات الدولية - يوجد خزان جويف ضخم 
يقع رشق تلك القارة الصغرية ويمثل 20 % من مساحتها. هذا اخلزان  الطبيعي يتكون 
مكونة  العذبة  املياه  من  كبرية  كميات  منه  وتندفع   ، الرميل  احلجر  من  هائلة  طبقات  من 

العديد من العيون.

بوالية  اجليولوجية  املساحة  هيئة  تقرير  عىل  وبناءًا   – األمريكية  املتحدة  الواليات  ويف 
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– تعترب كل من مناطق وادي  وايومنج واملعلن عىل موقعها بشبكة املعلومات الدولية 
سان جوكني بوالية كاليفورنيا ، مدينة الس فيجاس بوالية نيفادا ، مدينة نيوأورليانز 
عالقة  تربطها  التي  املواقع  أفضل  تكساس  بوالية  هيوستن  ومدينة  لويزيانا،  بوالية 
تعتمد عليها يف خمتلف  املدن والتي  لتلك  املياه األولية  أن  جيولوجية واحدة أال وهي 
جماالت احلياة موجودة بكميات كبرية كمياه جوفية عذبة - أسفل تلك املدن - وخمتزنة 

داخل طبقات من احلجر الرميل . 

املياه طبقات  العذبة إال وكان مصدر تلك  باملياه  بئر ينضح  بقاع األرض ما من  ويف شتى 
من احلجر الرميل.  وهنا يظهر تسأول ملاذا ال يكون أي من احلجر اجلريي أواحلجر الطفيل 
يتمتع هبا  التي  الصخرية  إىل اخلواص والصفات  يفتقد  منهام  كاًلً  هواملقصود؟  ذلك ألن 
احلجر الرميل من حيث حجم احلبيبات املكونة للصخر ، الرتكيب الكيميائي واملعدين لتلك 

احلبيبات وكذلك املادة الالصقة هلا .

 ذلك االختالف الكبري يف الصفات الصخرية ينشأ عنه تباين يف تعامل املياه وتفاعلها مع كل 
صخر؛ فاحلجر اجلريي إذا جتمعت عليه املياه بكميات كبرية فإهنا  تترسب بداخله ويمتصها 
احلجر ببطء شديد ودون حركة للمياه بداخله  نتيجة لشدة وضيق املسام وحجم احلبيبات 
املتناهي يف الصغر) شكل - 1( مما يؤدي إىل ركود املياه داخله ثم تبدأ يف إذابته تدرجييًا ، 
ونتيجة هلذا الذوبان فإن املياه تصبح ماحلة ، وهوما يتناىف مع املعنى يف لفظ » األهنار » الدال 
عىل عذوبة املاء ، وبالتايل فإن احلجر اجلريي يفتقد إىل الرشوط الثالثة السابقة مجيعها. لذا 

ال يمكن أن يكون هواملقصود يف اجلملة . 

وبالنسبة إىل احلجر الطفيل فإنه بالرغم من مساميته العالية وقدرته عىل امتصاص املياه إال 
انه ال يسمح للمياه باملرور بني املسام والفتحات ألنه ال توجد نفاذية )قنوات أومسارات ( 
بني املسام – عىل النقيض من احلجر الرميل والذي يتمتع بنفاذية عالية جدًا تسمح بمرور 
املياه من خالله) شكل -1 ( . هذا باإلضافة  إىل أن احلجر الطفيل إذا امتىلء بكميات كبرية 
من املياه فإنه سوف يتحول إىل طني لزج )الوحل(، وبالتايل فإن احلجر الطفيل يفتقد هوايضًا 

إىل الرشوط الثالثة.

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة 182



  �صكل )1(:

• A – احلجر الرميل :وتظهر فيه املسافات البينية املتصلة بني حبيبات الرمل والتي 	
تسمح بتخزين املياه.

• B – احلجر الطيني : وتظهر فيه املسافات البينية أقل اتساعًا وغري متصلة لذلك ال 	
يسمح بنفاذ املياه.

• C – احلجر اجلريي :وتظهر فيه املسافات البينية أصغر ما يمكن أن تكون باإلضافة 	
إىل عدم اتصاهلا.

 ومن ذلك االختالف بني أنواع الصخور تتجىل حكمة املوىل – عز وجل – يف خلقها هبذه 
الطفىل  احلجر  فمثاًل  أجلها.  من  خلق  التي  وظيفته  منها  واحد  لكل  جعل  حيث  الكيفية 
وظيفته يف أن يتفظ باملياه داخله فقط من أجل أن يمتصها النبات )الزراعة( وليس لكي 

تسرتجع منه كام هواحلال مع احلجر الرميل .

وبناءًا عىل كل ما سبق من األدلة واحلقائق العلمية الدامغة  فإنه ال جمال للشك عىل أن احلجر 
املشار إليه يف اجلملة هواحلجر الرمىل – واهلل تعاىل أعىل وأعلم . 
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 اإلعجاز العلمي:

– يف وصفه ملا يدث  – عز وجل  تتجىل روعة اإلعجاز العلمي يف هذه اجلملة يف أن اهلل 
معنى  أوتعطى  تصف  قد  بأفعال  العربية  اللغة  ثراء  من  بالرغم   « يتفجر   « فعل  استخدم 
مقارب خلروج املياه. وإضافة إىل ذلك نجد أنه ما من موضع يف القران العظيم يتحدث عن 

العيون أوالينابيع أواألهنار إال وقد ذكر فيه فعل » التفجر » فنجد ....

• » فقلنا ارضب بعصاك احلجر فانفجرت منه اثنتا عرشة عينا « )60 - البقرة (	

• » وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من األرض ينبوعا « ) 90 - اإلرساء  (	

• » أوتكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر األهنار خالهلا تفجريا «  ) 91 - اإلرساء(	

• » كلتا اجلنتنيءاتت أكلها ومل تظلم منه شيئًا وفجرنا خالهلام هنرا «  ) 33- الكهف(	

• » وجعلنا هلم جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون «  ) 34- يس (	

• » وفجرنا األرض عيونا فالتقى املاء عىل أمر قد قدر « ) 12- القمر (	

وهنا ياأتي ال�صوؤال ... وملاذا ورد هذا الفعل يف تلك اجلملة من اآلية علاًم بأنه يف اجلملة 
التي تليها ورد فعلني » يشقق » و» فيخرج « ؟؟

نبدأ باللغة العربية وأصل ذلك الفعل... ففي املعجم الوجيز نجد....

ُر َفْجرًا ، وُفُجورًا: َجَ َر ( َفَ َجَ ) َفَ

َر املاء أي شق له طريقًا. َجَ َر القناة أي شقها ، ويقال : َفَ َجَ     فيقال: َفَ

َر ( : بالغ يف الشق. جََّ ) َفَ

َر فالٌن باكيًا  َجَ َر ( املاء ونحوه: انبعث سائاًل ويقال : اْنَفَ َجَ ) اْنَفَ

لنفسه  يشق  الذى  املاء  بسبب  يتشقق  احلجر  أن  يتفجر«   « معنى  من  لنا  يت�صح  �صبق  ما 
طريقًا يف الصخر. وبام أننا أثبتنا أن احلجر املقصود يف اجلملة هواحلجر الرميل فهذا يعني أن 

عملية » التََّفّجر » حتدث مع هذا احلجر بصفة خاصة. 
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ومن هنا قد تطرح اأ�صئلة كثرية منها :

• س1 : ملاذا يقرتن هذا الفعل دائاًم مع األهنار والعيون )املياه العذبة( ؟	

• س2 : هل يدث حقيقة أن املياه تشق لنفسها طريقًا خالل احلجر الرميل إىل سطح 	
األرض وهي خمتزنة يف مسامه ؟

• س3 : متى ُيؤذن بذلك وكيف يتم  ؟	

• قبل اإلجابة عىل تلك التسأوالت جيب علينا أن نتعرف عىل الوضع اجليولوجي 	
للطبقات الصخرية حتت سطح األرض والظروف الالزمة لتكوين خزان جويف 

يسمح بتواجد كميات كبرية من املياه بداخله.

 – بالنظر اإيل ال�صكل )2( نجد أن الطبقات الصخرية بإختالف أنواعها تكون مرتاصة 
غالبًا – فوق بعضها بصورة أفقية فإذا تراصت الطبقات بحيث تكون طبقة احلجر الرميل 
نفاذية ) ال تسمح  املياه( وليست ذات  تعلومبارشة طبقة صخرية غري مسامية ) ال متتص 
بمرور املياه Impervious ( أي أهنا مانعة للترسب فعندئذ تكون األرض مهيئة الستقبال 
املياه وتكوين خزان جويف. وإذا كانت طبقة احلجر الرمىل حماطة من اجلوانب بصخور مماثلة 

لتلك التي توجد بأسفل فإن اخلزان يف هذه احلالة يكون مثاليًا.

�صكل )2(: ر�صم تو�صيحي يبني الطبقات ال�صخرية املكونة خلزان مياه جويف.
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الشقوق  عرب  األرض  باطن  إىل  رحلتها  املياه  تبدأ  األرض  سطح  عىل  األمطار  نزول  ومع 
والفجوات ملسافة قد تصل إىل ألف مرت إىل أن تصل إىل مستقرها النهائي يف مسام احلجر 

الرميل بني حبيباته وختتزن بداخله آلالف السنوات.

والآن تاأتى الإجابة على الأ�صئلة ال�صابقة......

عندما يأذن اهلل – عز وجل – فإن عملية التفجر تبدأ بوقوع قوى شد للصخور التي حتيط 
بالصخر املمتىلء باملاء )احلجر الرميل( فتتحول قوى الشد تلك إىل قوى ضاغطه واقعة عىل 

احلجر الرميل.

 هذا الضغط ينتقل تدرجييًا للمياه املختزنة داخل مسام احلجر ومع ازدياد هذا الضغط الواقع 
عىل املياه والذى يفوق وزن الصخور التي تعلواحلجر الرميل فإن املياه ال جتد هلا مفرًا من تأثري 
الرمىل متجهة إىل  تبدأ يف عمل شقوق هلا داخل احلجر  أن  املستمر عليها ، غري  الضغط  هذا 
أعىل، حيث يقل الضغط العلوى تدرجييًا إىل أن تصل إىل سطح األرض مكونة ينبوعًا أوينابيع 
من املياه العذبة تعرف باسم اآلبار اإلرتوازية ) Artesian Wells(. وتلك اآلبار هي املعروفة 

بأن مياهها خترج ذاتيًا إىل سطح األرض دون عمليات سحب بواسطة املاكينات.

اجلدير بالذكر هنا أنه خالل رحلة العودة إىل السطح فإن املياه متر بعملية تصفية وتنقية ، 
وحتلية من مجيع الشوائب واألمالح ، وحتدث عملية التصفية هذه ألن التكوين الصخري 
للحجر الرميل ) عبارة عن حبيبات دقيقة من الكوارتز( ال يسمح مطلقًا بتفاعل املياه معه 
أوحدوث أي تغيري يف طعم أولون أورائحة املياه بل يزيدها صفاءًا وعذوبة.                                          

حيث   « األهنار   « كلمة  يف  يتمثل  والذي  الإعجاز  من  الثاين  اجلانب  نرى  هنا  ومن 
يتضح منها داللتان األوىل : الداللة عىل الكم الكبري من املياه املتدفقة . والثانية : الداللة 
عىل أن تلك املياه صاحلة لالستخدام املبارش من حيث الزراعة والسقاية دون أي معاجلة 
أوتطهري أوحتلية ، كام هوواقع لنا كحقائق ملموسة يف شتى بقاع العامل كاملناطق السابق 

ذكرها عىل سبيل املثال.
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السبب  أن   - والعملية  العلمية   - بالتجربة  اإلثبات  تم  أنه   - وجل  - عز  اهلل  ومن فضل 
الرئيس يف تكوين الشقوق يف داخل احلجر الرميل وحتديدًا إىل أعىل - يف مثل تلك الظروف 
- هواملاء ، كام ورد باللفظ القرآين. وكان التوصل إىل تلك احلقيقة العلمية يف عام ) 1998(- 
واملعلنة عىل شبكة املعلومات الدولية - عن طريق الباحثة » فيرس » من خالل الدراسات 
والتجارب املعملية والنتائج التي توصلت إليها والتي منحت عىل آثارها درجة الدكتوراه 
من جامعة دلفت هبولندا. وكان موضوع الرسالة » الت�صقق املائي املتمدد للمواد امل�صامية 

امل�صبعة باملياه «.

حيث قامت الباحثة بالعديد من التجارب املتنوعة من حيث توقيع الضغط بطرق ومقادير 
خمتلفة  عىل عينات أيضًا خمتلفة من احلجر الرميل املشبعة ؛ واملمتلئة باملاء ، وقامت بقياسات 
عديدة ، ودراسة تفصيلية  لدور ضغط املاء املختزن بداخل تلك العينات يف تكوين الشقوق 
يف ظروف مماثلة لتلك الكائنة حتت سطح األرض حيث يكون الصخر مشبعًا باملاء ، وحماطًا 

بضغط من مجيع اجلوانب إضافة إىل الضغط العلوي والسفيل.

�صكل)3(: اجلهاز الختباري لتوقيع ال�صغط على احلجر الرملي املمتلئ باملاء.
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 ولقد توصلت الباحثة إىل أنه يف مجيع احلاالت - التي تم اختبارها - قد تضمنت بالفعل 
حدوث تشققات داخل الصخر يف اجتاه وطريق حمدد ألعىل ، وأن السبب يف ذلك هوضغط 
النتقال  نتيجة  جاء  والذي  ؛  حبيباته  بني  الرميل  احلجر  مسام  يف  واملختزنة  املحيطة  املياه 

الضغط من الصخور التي حول صخر اخلزان إىل املياه التي بداخله.

بطيئة بحيث تسمح وتضمن  بطريقة  تتكون  التشققات  إن هذه  – بل  ليس ذلك فحسب 
اخرتاق فوري للامء إىل داخل تلك الشقوق. إضافة إىل ذلك فلقد توصلت الباحثة إىل أنه 
القليل منه يكفي  العينات كبريًا بل  ليس بالرضوري أن يكون الضغط الرأيس املوقع عىل 
كعامل مساعد لتكوين الشقوق . وهذا يعني أنه ليس بالرضوري أن يكون احلجر الرميل 
املكون للخزان اجلويف واملشبع باملاء موجودًا عىل أعامق كبرية حتت سطح األرض، ويأتى 

تساؤل آخري ... 

�س: ملاذا مل تتم مثل هذه التجارب على احلجر الطفلي واحلجر اجلريي ؟

املختزنة بني حبيبات  املياه  تأثري وعمل  تتناول  التي متت  التجربة  إن   : بإجياز  فنجيب   : ج 
احلجر الرميل حني وقوع ضغط عىل احلجر. فوجد أن هذا الضغط ينتقل بدوره إىل املياه يف 
داخل املسام ومن ثم يدث التشقق بسبب املياه وهوما ال يمكن دراسته أواختباره يف احلجر 
الطفيل أواحلجر اجلريي حيث أن   احلجر الطفيل يستجيب لقوى الضغط فيعترص خمرجًا 
املاء دون أي تشقق أما احلجراجلريي فال يسمح بانتقال الضغط إىل املياه يف مسامه وهذا ما 

سنتاوله بالتفصيل يف اجلملة الثانية من اآلية.
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الجملة الثانية ) وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء (

ففي هذا اجلزء من اآلية نرى تكرارًا ظاهريًا من حيث املعنى ، ويتمثل ذلك يف وجود كل 
من الفعل    » ي�صقق « و» الهاء « يف » منه « لإلشارة إىل أن احلديث هنا عن نوع صخري 

آخر ، كام ورد يف اجلزء األول سابقًا .

وبناءًا على ذلك تتكرر الأ�صئلة ....

س1 : أي من املجموعات الصخرية هي التي يدور عنها احلديث ؟ وملاذا ؟ 

س2 : ما هونوع الصخر املشار اليه ؟

س3 : ملاذا هذا الصخر بعينه دون غريه ؟

وتكون الإجابة كالتالى :

ج1 : املجموعة الصخرية هي : جمموعة الصخور الرسوبية ولقد أرشنا آنفًا إىل السبب يف 
تلك اإلجابة.

ج2 : الصخر املشار إليه هو: احلجر اجلريي .

عن  اجلريي  احلجر  يميز  ما  أهم  عىل  نتعرف  أن  علينا  السؤال  عىل  اإلجابة  وقبل  أواًل   : ج3 
احلجرين الرميل والطيني وهوأنه األقل قدرة عىل امتصاص املاء وذلك لضيق املسام الشديد بني 
احلبيبات )شكل -1( هذا باالضافة إىل أن احلجر إذا جتمع عليه املاء لفرتات طويلة فإنه يعمل 

عىل إذابة املادة الالصقة حلبيبات الصخر تدرجييًا فيصبح الصخركالرماد أوالرتاب األبيض. 

ومن حيث القدرة عىل التشقق فإنه األكثر قابلية للتشقق عند تعرضه ألي قوى مؤثره عليه 
مقارنة باحلجرين اآلخرين وهذا يرجع أيضًا لطبيعة تكوينه. لذلك يعترب هذا احلجر أكثر 

الصخور امتالءًا بالشقوق يف الطبيعة. 

وبالنظر لكلامت اجلملة بتمعن من حيث املعنى والرتتيب نرى أن اهلل خيربنا بأنه يوجد من 
– فإن ما به من مياه خترج برسعة والدليل  – لسبب أوآلخر  أنواع الصخور ما إن تشقق 
حرف »الفاء”، كام أن فعل »اخلروج » يدل ضمنيًا عىل أنه قد سبقه فعل » الدخول » وبالتاىل 
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فإن هذا يعني أن املاء استطاع الدخول يف جوف احلجر ومل يستطع اخلروج فاختزن بداخله، 
أي أن املاء يف انتظار التشقق حتى خيرج... فكيف متكن املاء من الدخول وهوبعد ذلك ال 

يستطيع اخلروج ؟

بناءًا عىل الدراسات واألبحاث اجليولوجية العديدة يف كثري من اجلبال وجد أن هذه الظاهرة 
تتواجد يف جبال احلجر اجلريي خملفة ورائها العديد من الكهوف واملغارات. وتم التعرف 

عىل تلك الظاهرة من دراسة تلك الظواهر عن كثب.

 فبداية وعند دخول الكهف نجد جتمعات كبرية من املياه عىل أرض الكهف مكونة بركة 
متسعة وأحيانًا قد نجد هنرًا من املياه جيري يف اجتاه ميل أرض الكهف حتى خيرج منه أوإىل 

أن يصل إىل شق عميق فينزل فيه.

 فنتساءل .. كيف تكّون هذا الكهف يف أعىل اجلبل وكيف دخلت اليه املياه ومل خترج ؟؟ 
)شكل- 4(  

احلجر  يتكون من طبقات مرتاصة من  الكهف مصمتًا  هذا  كان  األمر  بادئ  أنه يف   وجد 
اجلريي ، ومع نزول األمطار لفرتات طويلة بكميات غزيرة استطاع املاء من خالل الطبقات 
والشقوق التي تعلوذلك الكهف أن يصل إىل ُأوىل طبقات احلجر اجلريي والتي  متثل سقف 
ذلك الكهف. ومع مرور آالف السنني عىل تواجد املاء عىل ذلك السقف فانه يبدأ يف الذوبان 

تدرجييًا طبقة تلواآلخرى حتى تتآكل الطبقات مكونة جتويف الكهف. 

املغارات  أن أسقف هذه  اجلبلية وجد  الكهوف واملغارات  لتلك  التفصيلية  الدراسة  ومن 
كبري  عدد  عىل  وحتتوي   ، اجلريي  احلجر  طبقات  من  األحيان  بعض  يف  تتكون  والكهوف 
جدًا من الشقوق التي كانت سببًا يف ختلل املاء يف وسط طبقات ذلك احلجر اجلريي. وعند 
دخول الكهف ومع استمرار تلك العملية نجد تساقط قطرات املياه من سقف الكهف عىل 
أرضه مكونة بركًا من املياه الراكدة. فإذا ما تشققت أرض الكهف بفعل املياه وتكرار عملية 
متخللة  باحلركة  املياه  تبدأ هذه  ما  »يشقق” فرسعان  بكلمة  والتي وصفت  البطيئة  االذابة 

احلجر اجلريي ألسفل كام ورد باآلية.

ومن هنا يتضح لنا كيف أن املاء احتبس داخل جتاويف احلجر والتي قد تصل يف حجمها إىل 
الكهوف وال خيرج اال بعد التشقق. 
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�صكل 4 : �صورة حقيقية لأحد كهوف احلجر اجلريي التي تكونت عن طريق الت�صقق البطيء واإذبة احلجر بفعل 

املياه عرب مليني ال�صنيني.

املنساب من هذا احلجر لن يكون عذبًا بأي حال من األحوال؛  املاء  هذا باإلضافة إىل أن 
كلمة  مع  يتطابق  وهذا  األبيض.  بالرتاب  وممتلئًا  ماحلًا  فيصبح  احلجر  مع  لتفاعله  وذلك 
»ماء« التي وردت يف اجلملة والتي تعنى أنه ليس من املؤكد أن هذا املاء عذب ولكنه قد 

يكون غري ذلك .

رمبا ي�صاأل �صائل...

�س : ولكن األي�س احلجر الر ملي قابل للت�صقق اأي�صًا وخروج املاء منه ؟ فلماذا ل يكون 
هواملق�صود؟ 

ج : بىل ولكن  خروج املاء من احلجر الرميل ال يستلزم تشققه وذلك ملا يتمتع به احلجر 
أنه  أوإىل شقوق حيث  للتشقق  احلاجة  باحلركة دون  للامء  نفاذية عالية تسمح  الرميل من 
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املاء  خلروج  اآلية  يف  عليه  اشرتط  ما  عكس  عىل  وذلك  احلبيبات.  بني  باملسارات  مليئ 
وهوتشقق احلجر.

�صكل 5: ر�صم تو�صيحي حلركة مياه الأمطار داخل جبل من احلجر اجلريي ب�صحراء م�صر ال�صرقية يبني نفاذ 

املياه من اأعلى اإلى اأ�صفل من خلل ال�صقوق العديدة باجلبل وخروجها من اأحد ال�صقوق باأ�صفل اجلبل.

اإلعجاز البالغي واللفظي:

؛ والذي يؤكد  البالغي واللفظي يف اآلية  لنا مدى اإلعجاز  فإنه يتضح  بناءًا عىل ما سبق 
أيضًا اإلعجاز العلمي فيها. هذا اإلعجاز يتمثل يف أنه مل يتم استخدام الفعل » خيرج » بام يف 

ذلك حرف » الفاء » - الدال عىل رسعة احلدث – بعد الفعل » يتفجر » يف اجلملة األوىل.

ففي اجلملة األوىل فإن الفعل » يتفجر” يتضمن يف ذاته حدثني يف آٍن واحد ، أوهُلام حدوث 
الصخر ليس ذلك  املاء من  – خروج  – يف نفس احلني  ، والثاين  التشققات داخل احلجر 

فحسب بل بقوة واندفاع.

عن  وللبعد   ، إليه  احلاجة  لعدم  به  اإلتيان  أوعدم   « خيرج   « الفعل  ذكر  عدم  وجب  لذا   
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أرسار  من  اللطيفة  وهذه  اآلية.  من  الثانية  اجلملة  يف  استخدامه  جيب  حيث  التكرار؛ 
يعني حدثني  اجلملة  متتاليني يف  فعلني  إن جميء  واإلجياز. وحيث  الشمول  البالغة يف 
منفصلني متعاقبني متزامنني، ويكون األخري مبنيًا أومرشوطًا عىل حدوث األول. ففي 
اجلملة الثانية نجد الفعل » يشقق » )الشني مشددة( الدال عىل البطء والروية يف الفعل 
وهو اأبلغ و�صف لفعل املياه مع ال�صخر عرب ملين ال�صنني وهوبدوره يسمح للمياه 
باملرور من خالل احلجر شكل )3(، وبدون حدوث ذلك التشقق لن يسمح للامء باملرور 
أواحلركة. لذا وجب ذكر » فيخرج » بعد التشقق، ومن هنا يتضح لنا كيف أن البالغة 

اللفظية تتفق مع البحث العلمي.  

لنا مدى روعة اإلعجاز يف دقة األلفاظ والكلامت  وباملقارنة بني اجلملتني يف اآلية يتضح 
بل واحلروف فيام يتناسب مع احلقيقة العلمية البحتة . كام أننا نرى السبق العلمي واإلجياز 
اخلفي لتصنيف الصخور الرسوبية وبيان ما تتمتع به من صفات. هذا باإلضافة إىل إظهار 

دور املياه املتباين يف شق الصخور تارة بقوة واندفاع وتارة أخرى ببطء وانسياب.
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الجملة الثالثة : ) وإن منها لما يهبط من خشية اهلل (

هذا اجلزء من اآلية يتناول بإجياز شديد فرعًا آخر من أفرع علم اجليولوجيا ، خفي بني طيات 
معاين كلامت القرآن املعجزة ، ممتزجًا مع آيات اخلشوع والرهبة .  هذا العلم هواملعروف 

  . Structural Geology باسم علم اجليولوجيا الرتكيبية

ففي البداية أود توضيح بعض املفاهيم ألحد الظواهر اجليولوجية املسامة » بالفوالق ».

تعريف الفالق :

الفالق عبارة عن رشخ يف الصخور أواجلبال املوجودة عىل سطح األرض وهوثنائي األبعاد فله 
امتداد وعمق قد يصل طول أحدمها أوكالمها إىل عدة كيلومرتات . هذا املستوى ثنائي األبعاد 
له أيضًا مقدار ميل حمدد ، فاما أن يكون مستوى الفالق رأسيًا متامًا ، ويف هذه احلالة يكون مقدار 
امليل يساوي صفر  أوأن يكون أفقيًا ؛ وبالتايل فإن مقدار امليل يساوي 90 درجة - وهونادر 

احلدوث - أوأن يكون مائاًل بقيمة متفاوتة ما بني الصفر و90 ، شكل ) 6 (.   

وعادة ما يصاحب هذا الفالق انفصال بني كتلتني كبريتني من الصخر يؤدي إىل ازاحة إما 
الكتلني ألسفل وصعود األخرى  ينتج عنه هبوط إحدى  أواالثنني معًا مما  أوأفقية  رأسية 
 ،»Rock Displacement ألعىل وهوما يعرف باسم » اهلبوط الصخري أواإلزاحة الصخرية
وتعترب عملية اإلزاحة الصخرية أواهلبوط ذات أمهية كبرية جدًا يف علم اجليولوجيا الرتكيبية، 
اهلبوط  ذلك  ملعدل  والقياسات  القراءات  من  العديد  وتسجيل   ، دراستها  يتم  فإنه  لذلك 

وكميته واجتاهه ومقدار ميله .
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�صكل 6: ر�شم تو�شيحي يبني اأو�شاع وحركات خمتلفة لكتل �شخرية نتيجة حدوث الفوالق ال�شخرية.

 

أسباب الفالق :

تشقق  عنها  ينتج  جدا  كبرية  شد  قوى  حتت  الصخر  وقوع  نتيجة  الصخري  الفالق  يدث 
الصخر ، ومثال عىل ذلك لوأن شيئًا ما ُجِذَب من أطرافه فالبد أن يتمزق وكذلك هواحلال 

يف الصخور.
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اإلعجاز العلمي واللفظي في اآلية :

�س : نرى يف الآية جميء الفعل » يهبط « ومل يرد الفعل » ي�صقط « فلماذا ؟

الفعل » يبط « يستخدم لوصف حركة جسم ما ألسفل يف اجتاه معني  ج : وذلك ألن 
يف  مقيدة  الطائرة  أن  أي   « الطائرة  هبوط   « يقال  فمثاًل   ، حمددين  ميل  وبمقدارورسعة 
– باجتاه معني ومقدار حمدد للهبوط وكذلك زاوية  القائد  – عن طريق  حركتها ألسفل 
ميل مقاسة. أما إذا قلنا » سقوط الطائرة « فهذا يعني حركة عشوائية ألسفل غري معلومة 

الكيفية واالجتاه وامليل .

وبالتايل فإن الفعل » يبط » يتناسب متامًا يف املعنى مع ظاهرة اهلبوط الصخري – التي تم 
رشحها - من حيث حتديد اجتاه احلركة ومقدارها ، وأيضا زاوية امليل ، كام توصل إىل ذلك 

العلم احلديث . واهلل تعاىل أعىل وأعلم. 

ومن اجلدير بالذكر أنه مل يأت بعد الفعل » يبط » أي أفعال أوصفات قد تفيد التخصيص 
حلجر حمدد – كام ورد يف اجلزأين األول والثاين - بل جاء قبله ما يفيد العموم وهو» منها » 
ألن هذه الظاهرة يمكن حدوثها جلميع أنواع الصخور التي ال حرص هلا ، هذا باإلضافة إىل 

إمكانية حدوث ظواهر أخرى كالسقوط  أواالهنيار الكامل.

جانب آخر من االعجاز يف اآلية أال وهوالرتتيب يف ذكر ووصف تلك الظواهر الطبيعية 
ثم  التشقق  ويليها  التفجر  )ظاهرة  آخر  برتتيب  وليس  به  وردت  النحوالذى  عىل  الثالثة 

اهلبوط ( وهوما يعد وصفًا مطابقًا  ملا يدث يف الطبيعة بالفعل.

بعض  قام  وايومنج  مكسيكوبوالية  مدينة  يف  وحتديدًا  األمريكية  املتحدة  الواليات  ففي 
علامء اجليولوجيا العاملني هبيئة املساحة اجليولوجية التابعة للوالية بنرش بحث عىل شبكة 
املعلومات الدولية حتت عنوان »الهبوط الكامن واملرتبط بعمليات �شحب املياه اجلوفية 
يف حو�س نهر بودر ». هذا البحث يناقش املشكلة التي تعانى منها املدينة والتي تتمثل يف 
هبوط الطبقات األرضية نتيجة للسحب املستمر للمياه اجلوفية املختزنة يف طبقات احلجر 

الرمىل حتت املدينة. وأن هذه املشكلة تتكرر يف مناطق ومدن أخرى يف أمريكا. 
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واملهم يف ذلك البحث هوترتيب األحداث التي أدت إىل تلك املشكلة ...

 فالبداية .... انفجار للمياه اجلوفية املختزنة بباطن األرض

يليه ...... تشقق للصخور املحيطة بطبقات اخلزان اجلويف

ثم ...... هبوط للكتل الصخرية املقام عليها املدينة.

ويدث ذلك اهلبوط نتيجة لكونه مرتافقًا مع عمليات السحب املستمر للمياه من اخلزان 
اجلويف للمدينة ، ولذلك فإن طبقات احلجر الطفىل )املقامة عليها املدينة( والتي تعلوطبقات 
احلجر الرمىل املليئة باملاء )اخلزان اجلويف(  جتف تدرجييًا نتيجة لترسب جزء من املياه التي 
بداخلها إىل احلجر الرمىل أسفلها  فيحدث جفاف وتشقق لطبقات احلجر الطفيل واتساع 
للفجوات ومسام احلجر وتصبح تلك املسام مليئة باهلواء ال باملاء. ومن ثم ونتيجة لألمحال 

التي فوق الطبقات فاهنا تنضغط ويدث اهلبوط.

واآخرًا ...

اإلعجاز العلمي في جملة ....” من خشية اهلل «

من هذه اجلملة يتجىل لنا التفسري العظيم لظاهرة » الهبوط ال�شخري « ليس ذلك فحسب 
بل وكاًل من ظاهريت » التفجر « و» الت�صقق «. فكل ما يدث للصخور من عمليات تفجر 
أوتشقق أوهبوط  سببه العلمي واحد ، وهوتعرضها لقوى جذب » شد « كبرية جدًا ينشأ 
طبيعة  عىل  بناءًا  – وذلك  وجل  عز  اهلل  ذكرها  – التي  وخمتلفة  متفاوتة  أفعال  ردود  عنها 
اخلوف  أثر  هي  الصخرية  واحلركات  القوى  تلك  الصخور.  أنواع  من  نوع  كل  وتكوين 

واخلشوع من اهلل عز وجل.

 فإذا تأملنا كلمة » خشية « نرى أهنا تعني » اخلوف «. واخلوف هوظاهرة نفسية معروفة لدى 
نتيجة وقوع اإلنسان حتت عامل مؤثر يثري اخلوف والرعب لديه فيتولد من  البرش حتدث 
تلك العملية – كلام اشتد اخلوف – قوى شد يف جسم اإلنسان ترسي يف عضالته وأوصاله، 

وهي معروفة باسم » الشد العصبي « .
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وكلام زاد ذلك اخلوف زادت تلك القوى بداخله لدرجة قد تؤدي إىل انفجار بعض الرشايني 
أوتوقف عضلة القلب نتيجة االنقباض املفاجئ هلا . وكام يدث مع اإلنسان فإنه يدث مع 
الصخور واجلبال إذ أهنا تتأثر من شدة خوفها من اهلل – عز وجل – بقوى شد كبرية جدًا 
التي سبق  الفوالق ( والتي تؤدي بدورها إىل عملية اهلبوط   ( تفلقها وتصدعها  تؤدي إىل 

رشحها .

 ولقد ورد هذا املعنى بصورة واضحة يف سورة احلرش إذ يقول اهلل عز وجل ...

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

» لواأنزلنا هذا القراآن على جبل لراأيته خا�صعًا مت�صدعًا من خ�صية اهلل وتلك الأمثال 
ن�صربها للنا�س لعلهم يتفكرون « )21- احلرش(.

 ويف بعض األحيان إذا زادت كمية الفوالق بدرجة كبرية فإهنا تؤدي إىل اهنيار اجلبل ونرى 
هذا املعنى جليَا يف سورة األعراف إذ يقول اهلل عز وجل .. بسم اهلل الرمحن الرحيم

» فلام جتىّل ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا « )143 – األعراف(.

فهذه اآليات توضح لنا ، وتؤكد أسباب التصدع والتي يتبعها إما عمليات اهلبوط أواالهنيار 
الكامل للصخور واجلبال .

 ويأيت السؤال األخري ... أما آن لنا أن نخشع كخشوع اجلبال والصخور ؟؟

وإجيازًا ملا سبق نجد أن اآلية تناولت يف أجزائها الثالثة وصفًا بديعًا للعديد من الظواهر 
اجليولوجية وإظهارًا للعالقة بني املياه وأنواع الصخور الرئيسية املكونة ملجموعة الصخور 

الرسوبية  أال وهي احلجر الرميل ، احلجر اجلريي وأخريًا احلجر الطفيل .

إنه حقًا لقرآن كريم وعظيم. عظيٌم يف كل ما يتويه وسيظل عظياًم ، وسنظل عاجزين أمامه 
ولكنه سيبقى يف عظمته هاديًا إىل أن يشاء اهلل رب العاملني.

واحلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل رب العاملني
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القراآن واأنظمِة الأر�ِض الديناميكية 
اأ.د. زكريا هميمي،    اأ.د. حممد هداية اهلل قاري،    د. حممد اإبراهيم مت�صاه 

ق�صم اجليولوجيا البنائية وال�صت�صعار عن ُبعد، كلية ُعلوم الأر�س، 

جامعة امللك عبد العزيز 



امللخ�ض

األرض(  )ديناميكا  »اجليوديناميكا”  باْسِم  ُيْعَرُف  اجليوفيزياء،  ِعْلِم  أفرِع  ِمْن  فرٌع  َة  َثمَّ
تار- )السرِّ األرض  ووشاِح  خريرِّ  الصَّ الغالِف  ر  َتَطوُّ دراسِة  إىل  ِدُف  َيْ  ،Geodynamics

أنظمِة  ِمْن  امُلتاحة  البياناِت  وَيُقوم عىل استخداِم   ،Core اِخيِلرِّ  الدَّ َها  وُلبرِّ  Mantle َحاف(  اللرِّ
قمية  الرَّ والنامذج  الزالزل،  وِعْلم   ،Geodetic GPS ِة  اجلُيوِديِسيَّ العامليِة  املواقِع  حتديِد 
امُلستخدمة  ادار  الرَّ بأنظمِة  ُبعد  عن  االستشعاِر  تقنياِت  بجانِب   ،Numerical models

خالِل  ِمْن   َ َتَبنيَّ ولقد   ..InSAR or IfSAR امُلختلفِة  العلميِة  واملجاالِت  اجلُيوِديِسَيا  يف 
األرض(  »اجليوتِْكُتونِيَكا” )تِْكُتونِيَّة  وبخاصٍة  األرض،  ُعُلوم  أفرع  من  وغريه  الفرِع  هذا 
ْخِريَّ لألرِض وُنُطَق األرِض امُلختلفِة )القرشة-الوشاح- Geotectonics، أنَّ الغالَف الصَّ

ِز الوُجود نظريُة »بنائية األلواح” )تِْكُتونِيَّة  ب( يف حالِة حركٍة دائبٍة، وِمْن َثمَّ َخَرَجْت إىل َحيرِّ اللُّ
ْخِريَّ  الصَّ الغالَف  أنَّ  عىل  َتُنصُّ  التي   Plate Tectonics َفائِح(  الصَّ تِْكُتونِيَّة  األلواح- 
)الصفائح  الترِّْكُتونِيَّة  األلواح  ِمْن جمموعٍة من  يتألف   Lithosphere )الليثوسفري(  لألرِض 
-Rheosphere )الريوسفري  املَْور”  »نطاق  بِاْسِم  ُيْعَرُف  َلِدٍن  نطاٍق  َتْطُفوفوَق  الترِّْكُتونِيَّة(، 
وهذه   ،)Low velocity zone الضعيفة  عات  الرسُّ Asthenosphere-نطاق  األثينوسفري 
نظريُة  وُتَعدُّ  أخرى..  مناطق  وُمتقاربًة يف  مناطق،  بعضها يف  ُمتباعدًة عن  َتتحرك  األلواح 
»بنائية األلواح” واحدًة ِمْن أشهِر وأكرِب مخس نظريات يف املجاالِت العلميِة عىل اإلطالِق 
االنفجاِر  ونظريِة  أينشتاين”،  لـ”ألربت   Relativity النرِّسبيِة  النَّظريِة  بجانِب  التاريخ؛  َعرْبَ 
 Periodic ْوِري  الدَّ واجلدول  ليمرتيه”،  »جورج  ُأُسَسَها  َأْرَسى  التي   Big Bang العظيِم 
Evolution لـ”شارلز دارون”، مع  ُشوء  ر والنُّ التََّطوُّ ِمندليف” ونظرية  Table لـ”ديمرتي 

َثَبَت عدم صحتها  ُشوء  ر والنُّ التََّطوُّ َتُقوم عليها نظرية  التي  التأكيِد عىل أنَّ الفكرَة  رضورِة 
ُة، وبخاصٍة رشيعِة  اَمِويَّ السَّ َساالُت  الررِّ به  َتَتَناىَف مع ما جاءت  ا، كام أهنا  ِعْلميًّ وَتمَّ دحضها 
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ِة نظريِة »بنائية األلواح”  َدُة لِِصحَّ اء.. ويف ُكلرِّ يوٍم ترتاكم األدلُة العلميُة امُلَؤكرِّ اإلسالم الَغرَّ
ِة، ومن خالِل مرشوِع احَلْفِر يف  قَّ ِمْن خالِل َسرْبِ قيعاِن البَِحار وامُلِحيطاِت بأجهزٍة عاليِة الدرِّ
َتْرُصُد  املَْسِح اجلُيوِديِس التي  امُلْسَتْشِعَراِت الفضائيِة وأجهزِة  البَِحاِر العميقة، ومن خالِل 

حتركات الُكَتل الَقاِريَّة. 

َتتِمُّ ببطٍء  خريُّ لألرِض يف حالِة حركٍة ُمستمرٍة وديناميكيٍة، لكنها  الغالُف الصَّ وإذا كان 
لأللواِح  اجلانبيِة  احلركِة  ُل  ُمَعدَّ يرتاوح  إِْذ  َدِة،  امُلَجرَّ بالعنِي  إدراكها  َيْصُعب  للغايِة  شديٍد 
حركًة  أخرى أرسع  َدْوَرًة  ُهنالك  فإنَّ  العام،  يف  سنتيمرت   8.50 إىل   0.66 ِمْن  الترِّْكُتونِيَّة 
 Hydrologic اهليدروُلوجية”  ورة  أو»الدَّ املائية”  ورة  »الدَّ بِاْسِم  ُتعرف  ديناميكية  وأقوى 
cycle َتُقوم عىل تتبع ووصف حركة املياه فيام بني الغالفني املائي واهلوائي وداخل املََسامات 
ا:  ْخِريَّة.. َوإَِزاَء هذا ُيَصنرُِّف الُعلامُء أنظمُة األرِض الديناميكيِة إىل نظامني رئيسني، مُهَ الصَّ
النرَِّظام الترِّْكُتويِن )النرَِّظاِم احَلَرِكي( Tectonic System، والنرَِّظاِم املائي )النرَِّظام اهليدروُلوجي( 
Hydrologic System.. وَترتبط حركُة النرِّظام األول بطاقٍة حراريٍة كامنٍة يف باطِن األرض 

عات الضعيفة(،  ُيوْسِفري-األثينوسفري-نطاق الرسُّ ٍل كامنٍة يف نطاق املَْور )الررِّ وبتياراِت مَحْ
مسيِة وباجلاذبيِة األرضيِة. بينام َترتبط حركُة النرِّظام الثاين بالطاقِة الشَّ

، َنِجد أنَّ ُهناك إيامءاٍت كثريًة ُتِشري إىل النرِّظام الترِّْكُتويِن  َظِر يف ِكَتاِب اهللِ، َعزَّ وَجلَّ وبإمعاِن النَّ
َسُبَها  َباَل حَتْ )النرَِّظام احَلَرِكي(، ِمْن ضمنها عىل سبيِل املَِثاِل ال احَلرْص قوله تعاىل: ﴿َوَتَرى اجْلِ
ُه َخبرٌِي باَِم َتْفَعُلوَن﴾ )النَّمل :  ٍء إِنَّ َحاِب ُصْنَع اهللِ الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ َشْ رُّ َمرَّ السَّ َجاِمَدًة َوِهَي مَتُ
ْرِض َذاِت  َباَل َأْرَساَها﴾ )النَّازعات: 32(، وقوله تعاىل: ﴿َواأْلَ 88(، وقوله تعاىل: ﴿َواجْلِ
ْرَض َكاَنَتا  اَمَواِت َواأْلَ ِذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ ارق : 12(، وقوله تعاىل:   ﴿َأَومَلْ َيَر الَّ ْدِع﴾ )الطَّ الصَّ

ا﴾ )األنبياء : 30(. َرْتًقا َفَفَتْقَنامُهَ

(، منها  ا اإلى النظاِم املائيِّ )النظاِم الهيدرولوجيِّ وُهناك اإمياءاٌت قراآنيٌة كثريٌة اأي�صً

ْت َسَحاًبا ثَِقااًل ُسْقَناُه  تِِه َحتَّى إَِذا َأَقلَّ ا َبنْيَ َيَدْي َرمْحَ َياَح ُبرْشً قوله تعاىل: ﴿َوُهَو الَِّذي ُيْرِسُل الررِّ
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ُروَن﴾  ُكْم َتَذكَّ َمَراِت َكَذلَِك ُنْخِرُج امْلْوَتى َلَعلَّ يرٍِّت َفَأنَزْلَنا بِِه امْلَاء َفَأْخَرْجَنا بِِه ِمن ُكلرِّ الثَّ لَِبَلٍد مَّ
ُرِز َفُنْخِرُج بِِه َزْرًعا  ْرِض اجْلُ )األعراف : 57(، وقوله تعاىل:  ﴿َأَومَلْ َيَرْوا َأنَّا َنُسوُق امْلَاء إىَِل اأْلَ
وَن﴾ )السجدة : 27(، وقوله تعاىل: ﴿َوِمْن آَياتِِه َأنََّك  َتْأُكُل ِمْنُه َأْنَعاُمُهْم َوَأنُفُسُهْم َأَفاَل ُيْبرِصُ
ُه  ْت َوَرَبْت إِنَّ الَِّذي َأْحَياَها مَلُْحيِي امْلَْوَتى إِنَّ ْرَض َخاِشَعًة َفإَِذا َأنَزْلَنا َعَلْيَها امْلَاء اْهَتزَّ َتَرى اأْلَ
ٍء َقِديٌر﴾ )فصلت : 39(، وقوله تعاىل:  ﴿َفْلَينُظِر اإْلِنَساُن إىَِل َطَعاِمِه. َأنَّا َصَبْبَنا  َعىَل ُكلرِّ َشْ
ا. َوِعَنًبا َوَقْضًبا. َوَزْيُتوًنا َوَنْخاًل. َوَحَدائَِق  ا. َفَأنَبْتَنا ِفيَها َحبًّ ْرَض َشقًّ ا. ُثمَّ َشَقْقَنا اأْلَ امْلَاء َصبًّ
ْنَعاِمُكْم﴾ )عبس : 24-32(، وقوله تعاىل:   ﴿َوَأنَزْلَنا  َوأِلَ ُكْم  لَّ َتاًعا  مَّ َوَأبًّا.  َوَفاِكَهًة  ُغْلًبا. 
ْرِض َوإِنَّا َعىَل َذَهاٍب بِِه َلَقاِدُروَن﴾ )املؤمنون : 18(..  اُه يِف اأْلَ اَمء َماء بَِقَدٍر َفَأْسَكنَّ ِمَن السَّ
اَم ابداٍع  ْكِر، وغريها الكثري، ُتِشري إىل طالقِة الُقْدَرِة اإلهليِة التي َأْبَدَعْت أيَّ واآلياُت َسالَِفُة الذرِّ
َكم، ال َيعرتيه اخللُل،  ورَة اهليدرولوجية( تتم ِوْفَق ناموس حُمْ ورَة املائيَة )الدَّ حني َجَعَلْت الدَّ
مس عىل صفحاِت البَِحار وامُلِحيطات  وال ُيمكن أْن ُيصيبه الَعَوار؛ فعندما تسقط أشعة الشَّ
أوَبَرد  َمَطٍر  صورِة  يف  األرض  سطح  فوق  َيتساقط  ثم  يتكاثف،  ُثمَّ  املياه،  من  جزٌء  يتبخر 
ليستفيَد منه اإلنساُن واحليواُن والنباُت، وبعُض املاِء َيأخذ طريَقُه وَيستقر يف مكامن ُمناسبة 
ما  ومنه   ،Groundwater الباطنية(  )املياه  اجلوفية  املياه  بذلك  ل  لَِتَتَشكَّ األرض  جوف  يف 

ينساب وجيري يف األودية حتى يصل إىل البحار وامُلحيطات مرًة أخرى.
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يناميكيُة للأر�ِض يف اإطاِر العُلوِم  الأنظمُة الدِّ
احلِديَثِة

خريرِّ  الصَّ الغالِف  اخِل إىل اخلارِج(:  الدَّ َتَتألف األرُض من ثالثِة أغلفٍة رئيسٍة، هي )من 
- اهلوائيرِّ )الغالِف  اجلويرِّ  والغالِف   ،Hydrosphere املائيرِّ  والغالِف   ،Lithosphere

بالغالِف  ُيعرف  ما  الثالثة  األغلفة  هذه  إىل  وُيضاف   ،Atmosphere  ) الغازيرِّ الغالِف 
فيها  )بام  ُة  احَليَّ الكائناُت  فيه  َتِعيش  الذي  اهلائل  احَليرِّز  وهوَيشغل   ،Biosphere احليويرِّ 
خريُّ  الصَّ الغالُف  ل  وَيَتَشكَّ  ..)1 )شكل  واهلواِء  املاِء  ويف  اليابسة،  سطح  فوق  اإلنسان( 
َقْت وانفصلت  لألرِض يف َحدرِّ َذاتِِه من جمموعٍة من النطاقات امُلتتالية )شكل 2(، التي َتَطبَّ
عن بعضها البعض بتأثري التغري النسبي يف الكثافة Density layering، وذلك ُبعيد انفصال 
ِة  لِيَّ مِس اأَلوَّ Gaseous nebula التي كانت حُتِيُط بالشَّ حابِة السديميِة  بعض أجزاء من السَّ
مسية، حيث َتَراَكَمْت اجُلسيامُت األكرُب  Proto-Sun يف بداية تكوين كواكب املجموعة الشَّ

ل من خليٍط من  َفَيَتَشكَّ الغالُف اجلويُّ  ا  أمَّ فاألقل، وهكذا..  م األقل،  ثُّ الداخل  كثافًة يف 
ُبخار  أخرى، فضاًل عن  الكربون وغازاٍت  أكسيد  وثاين  النيرتوجني واألكسجني  غازاِت 
غري  أخرى،  بمهمٍة  وهوَيُقوم  الكيلومرتات،  مئاِت  إىل  الغالف  هذا  ُسْمك  وَيِصل  املاء.. 
توفري اهلواء الالزم للتنفس، يف أنه َيمي اإلنساَن واحليواناِت والنباتاِت من تأثري األشعة 
ُيَمثرِّل  أنه  كام  ارة،  الضَّ البنفسجية  فوق  واألشعة  إكس  وأشعة  جاما  أشعة  فيها  بام  الكونية 
والُوُلوج إىل سطح  الُوُصول  حُتاول  التي  وامُلَذنََّبات  النيزكية  القطع  أمام آالف  حائط صد 
َن يف  َهَرِة الُعَلاَمِء يف أْن َيُكون الغالُف اجلويُّ قد َتَكوَّ األرض.. وهناك اعتقاٌد سائٌد َلَدى مَجْ
َوَراِت الرُبكانية، التي َقَذَفْت  فرتٍة تاليٍة لنشأِة األرِض، حيث َخَرَجْت غازُتُه مع األنشطِة والثَّ
اهليدروجني وُبخار املاء وُكُلوريد اهليدروجني والنيرتوجني وأول وثاين أكسيد الكربون.. 

205االأر�ض وعلوم البحار



وقد ازدادت نسبة األكسجني يف الغالِف اجلويرِّ مع مروِر الوقِت؛ بسبب قيام النباتات بعمليِة 
املائيَة  امُلستودعاِت  املائيُّ لألرض  الغالُف  ُن  وَيَتَضمَّ  ..Photosynthesis الضوئي  التمثيِل 
اِكَمة  امُلرَتَ اجلليدية  والُفُرش  واألهنار  والُبحريات،  والبَِحار  بامُلِحيطاِت  املوجودَة  الضخمَة 
ُشُقوق  بة ويف  الرتُّ امُلْخَتَزَنة يف مسامات  املياه اجلوفية  أيضًا  ُن  َيَتَضمَّ الُقْطبِيَّة، كام  املناطِق  يف 
ُخور امُلختلفة.. وأهم العنارص املوجودة يف الغالِف املائيرِّ هي: األكسجني،  وفواصل الصُّ
أخرى..  عنارص  من   0.51 عن  َتِزيد  ال  نسبٍة  مع  والصوديوم،  والكلور،  واهليدروجني، 
 ، وكام هواحلال بالنسبة للغالِف اجلويرِّ فإن الُعَلاَمَء َيعتقدون يف النشأِة امُلتأخرة للغالِف املائيرِّ
َن بعد اكتامِل نشأِة األرِض بفرتٍة.. ومن األمهيِة بمكاٍن اإلشارة ُهنا إىل أنَّ الغالَف  أي أنه َتَكوَّ
مَلَا عاش إنساٌن  اجلويَّ والغالَف املائيَّ من رضوراِت احلياِة عىل سطح األرض، ولوالمها 
كام  متامًا،  احلياِة  صوِر  ُكل  واستحالت  والْنَدَثَرْت  األرض،  سطِح  فوَق  أونباٌت  أوحيواٌن 

مسية. هواحلال يف بعِض كواكِب املجموعِة الشَّ

وبالنَّظِر إىل الَعالقة فيام بني الغالِف الصخريرِّ لألرض من جهٍة والغالفني املائيرِّ واهلوائيرِّ 
من جهٍة أخرى، الحظ الُعلامُء والباحثون أهنا عالقة ديناميكية، حيث تتفاعل هذه األغلفُة 
وتتحرك حركًة ُمستمرًة بالنسبة لبعِضَها البعض.. ومن جهٍة أخرى فلقد أثبتت الدراساُت 
للغالِف  َنة  امُلَكورِّ امُلتتاليَة  الُنُطق  أنَّ  كرِّ  للشَّ جمااًل  َيدع  ال  بام  واجليوفيزيقيُة  اجليوُلوجيُة 
الصخريرِّ يف حالِة حركٍة ُمتواصلٍة أيضًا بالنسبة لبعِضَها البعض.. وَترتبط حركُة الغالفني 
مسيِة Solar energy، بينام َترتبط حركة ُنُطق الغالف الصخري  اقِة الشَّ املائي واهلوائي بالطَّ
ُطق؛ مثل نَِطاق املَْور  بطاقٍة حراريٍة كامنٍة يف باطِن األرِض وبتياراِت محٍل كامنٍة يف بعِض النُّ
الضعيفة(..  عات  الرسُّ Rheosphere-نطاق  ُيوسفري  Asthenosphere-الررِّ )األثينوسفري 
ُتَصنَّف   ، املائيرِّ واجلويرِّ الغالفني  بني  الَعالقة  م، وبسبِب طبيعِة وتداخل  َتَقدَّ ما  ويف ضوِء 
ا: النرَِّظام التِْكُتويِن )احَلَرِكي(، والنرَِّظام  األنظمُة الديناميكية لألرِض إىل نظامني كبريين،؛ مُهَ

املائي )اهليدروُلوجي(. 
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Tectonic System أواًل: النَظام التْكتوِني

خَيتلف النرَِّظام التِْكُتويِن عن النرَِّظاِم املائيرِّ يف أنه َيَصُعب إدراك ديناميكيته وحركته ألسباٍب 
طحية  َكات السَّ ِحيَقة، كام أنَّ التََّحرُّ ُمتعددٍة، ِمْن أمهها: أنَّ هذا النرَِّظام يتم يف أغواِر األرض السَّ
امُلصاحبة له ال َتتعدى مليمرتاٍت معدودًة يف العام؛ وِمْن َثمَّ فإنه َيصعب ُمالحظتها بالعنِي 
ق  التََّحقُّ ُيمكن  التِْكُتويِن  النرَِّظام  ديناميكية  عىل  واألدلة  حمدودٍة..  زمنيٍة  فرتاٍت  يف  َدة  امُلَجرَّ
والرباكني،  الزالزل،  مثل:  اجليوُلوجيَّة؛  اِهَراِت  الظَّ منها من خالِل فحِص ودراسِة بعض 
خري، واألحزمة التجبلية امُلْنَطِوية، باإلضافِة إىل  ُدوع الُكربى التي َتْقَطع الغالف الصَّ والصُّ
املوجودة   Morphotectonic features امُلورُفوتِْكُتونِيَّة  اجليولوجية  اِهراِت  الظَّ من  العديِد 
 ،Mid-Ocean ridges يف ِقيَعان البَِحار وامُلِحيطات، وبخاصٍة األعراف )احُلُيود( امُلِحيِطيَّة
)ُصُدوع  للحركة  اِقَلة  النَّ دوع  والصُّ  ،Deep Sea Trenches العميقة   الَبْحِريَّة  واخلنادق 

.Hot spots وأقواس اجُلُزر الرُبكانية، والبقع الساخنة ،Transform faults )التَّْحِويل

الصخريرِّ  الغالِف  وديناميكية  تطور  كيفية  عىل  للوقوِف  نظرياٍت  عدُة  اْقرُتَِحْت  ولقد 
االنكامش  نظرية  أبرزها:  من  الترِّْكُتويِن؛  النظام  عمل  ميكانيكية  ولتبيان  لألرض، 
َواِرق األرضية  Expansion Theory، ونظرية الزَّ د  التََّمدُّ Contraction Theory، ونظرية 

َفائِح(  الصَّ تِْكُتونِيَّة  األلواح-  األلواح” )تِْكُتونِيَّة  »بنائية  Geosynclinal Theory، ونظرية 

لتفسرِي  ا  َمرجعيًّ إطاًرا  احلارض  وقتنا  يف  األلواح  بنائية  نظريُة  وُتَعدُّ   ..Plate Tectonics

ا واحدة ِمْن أشهِر  وهِبا وأحجامها؛ لَِكْوهِنَ اِهراِت اجليوُلوجيِة عىل اختالِف أنامِطَها ورُضُ الظَّ
براهني  ولوجود  التاريخ،  َعرْبَ  اإلطالِق  عىل  العلميِة  املجاالِت  يف  نظريات  مخس  وأكرِب 
الغالَف  أنَّ  فكرة  عىل  النظرية  هذه  وَتُقوم  هلا..  وُمَؤيرَِّدة  َدة  ُمَؤكرِّ كثرية  وأدلة  وُمشاهدات 
ِمْن  يتألف  وأنه   ،Interaction وتفاعل  حركٍة  حالِة  يف  )الليثوسفري(  لألرِض  ْخِريَّ  الصَّ
بِاْسِم  ُيْعَرُف  َلِدٍن  نطاٍق  َتْطُفوفوَق  الترِّْكُتونِيَّة(،  )الصفائح  الترِّْكُتونِيَّة  األلواح  من  جمموعٍة 
عات الضعيفة(، وتتألف هذه األلواح  يوسفري-األثينوسفري-نطاق الرسُّ »نطاق املَْور” )الررِّ
واحٍد،  آٍن  يف  ٍة  وحُمِيِطيَّ قاريٍة  قرشٍة  أومن  فقط،  ٍة  حُمِيِطيَّ قرشٍة  أومن  فقط،  قاريٍة  قرشٍة  من 
ِل حركٍة َيرتاوح  وتتحرك ُمتباعدًة عن بعضها يف مناطق، وُمتقاربًة يف مناطق أخرى، بُِمَعدرِّ
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فيام بني 0.66 و8.50 سنتيمرت يف العام.. وتِْبًعا لطبيعِة احلركِة، ُتَصنَّف حواف األلواح 
 ،Divergent boundaries ِديَّة(  َاءة-مَتَدُّ )َبنَّ تباعدية  حواف  أنواٍع:  ثالثِة  إىل  الترِّْكُتونِيَّة 
للحركة  ناقلة  Convergent boundaries، وحواف  اَمة-تضاغطية(  )َهدَّ تقاربية  وحواف 

.Transforms )اِفَظة )حُمَ

َقِة َتُقوم بمراقبة ورصد حركة األلواح الترِّْكُتونِيَّة-  ويف ِظلرِّ وجوِد أجهزٍة عاليِة الدرِّ  
ل يف جُممِلَها الغالف الصخريرِّ لألرض- َأْضَحْت احلركُة يف َحدرِّ ذاهتا من األمور  التي ُتَشكرِّ
اسخة التي  املقبولة لدى مجهرة ُعَلاَمِء األرِض، بل وَأْصَبَحْت من احلقائق العلمية الثابتة والرَّ
َتَلف عليها )شكل 3(.. وربام َيُكون اليشُء الوحيُد الذي َيُدور حوله نقاٌش عميٌق بني  ال خُيْ
َبة حلركِة  امُلَسبرِّ »الُقَوى  بعِض األحيان، هونوع وطبيعة  اجَلَدِل يف  إىل مرحلِة  َيِصل  الُعَلاَمِء، 
بَِنات  خريِة الضخمِة Driving force )driving mechanism(؛ فواضعواللَّ هذه الُكتِل الصَّ
يوسفري-األثينوسفري- ل داخل نطاق املَْور )الررِّ اأُلوىَل للنظريِة َيعتقدون بوجود تيارات مَحْ

ة أدلة  عات الضعيفة(، وامُلَعاِرُضون لفكرِة تياراِت احَلْمِل َيَرْوَن أنه ال ُتوجد َثمَّ نطاق الرسُّ
وَيعتقدون  بكاملها،  األرَض  ُيِيُط  الصخريرِّ  الغالف  حتت  ُمتصٍل  َلِدٍن  نطاٍق  وجوِد  عىل 
 Surge َدْفٍق”  أولـ”قنواِت   Mantle Superplumes ة”  َحارَّ وشاحيٍة  لـ”بقٍع  فاعٍل  بدوٍر 
نظريٍة  اقرتاِح  إىل  الُعَلاَمِء  من  بطائفٍة  َحَدا  وهوما  الترِّْكُتونِيَّة،  األلواِح  حركِة  يف   channels

 ،Surge Tectonics ”ْفق الدَّ بنائية  »نظرية  باسم  ُعِرَفْت  ماِن  الزَّ من  نحوَعْقٍد  قبل  جديدٍة 
ونظرية  األلواح”  »بنائية  ونظرية   ..Plate Tectonics ”األلواح بنائية  »نظرية  عن  ِعَوًضا 
الَعامَلِيَّة  ف  التََّحرُّ بنائية  نظرية  مثل:  والفرضيات،  النظرياِت  من  )وغريها  ْفق”  الدَّ »بنائية 
خريَّ  Global Wrench Tectonics( تتفق مجيُعَها يف نقطٍة جوهريٍة، وهي أنَّ الغالَف الصَّ

َتتحرك  التي  فائح  أوالصَّ أواأللواح  أوالِقَطع  األجزاء  من  جمموعٍة  من  ل  َيَتَشكَّ لألرض، 
َباِت احلركة  بالنسبِة لبعِضَها البعض، وخَتتلف النظرياُت-كام َسَبَق أْن َذَكْرَنا- يف تفسرِي ُمَسبرِّ

أوالُقوى الكامنة وراءها.             
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Hydrologic System ثانيا : النَظام المائي

الغالف اجلويرِّ والبَِحار وامُلِحيطات، وفوق سطح  املياه خالل  بدورِة  املائي  النرَِّظام  َيَتَمثَّل 
اقِة بالنسبِة هلذا النظام، كام  مس َدْورًا ُمِهامًّ كمصدٍر للطَّ األرض وحتت سطِحَها، وَتلعب الشَّ
َترتبط حركة وانسيابية املياه فيه ارتباطًا وثيقًا بقوى اجلاذبية األرضية، وهلذا فإنه ُيْعَرف باسم 
بفعل  التثاقيل” Gravity flow system؛ ألنه  ق  َدفُّ التَّ التثاقيل” أو»نظام  االنسياب  »نظام 
ب املياه وَتَتَغْلَغل إىل جوِف األرض،  ُقوى اجلاذبية َيتساقط املََطر فوَق سطِح األرض، وَتَترَسَّ
َبات  سُّ َ ق املياه خالل األهنار والقنوات واملجاري، وتقوم بحمل الرتَّ وبفعل ُقوى اجلاذبية َتَتَدفَّ
ل الدلتاوات والنرَِّطاقات اخِلْصَبة.. وبتدقيِق  من املناطق امُلرتفعة إىل املناطق امُلنخفضة، َفَتَتَشكَّ
اه  النَّظر يف أيِة صورٍة فضائيٍة ُملتقطٍة لألرِض ككل ُيالحظ أنَّ ُهنالك مساحاٍت شاسعًة ُمَغطَّ
َتظهر يف بعض  حب  السُّ أن  اليابسة، كام  َتْشَغُلَها  التي  باملناطِق  ُمقارنًة  بالبَِحاِر وامُلِحيطات 
كمياٍت  عىل  حب  السُّ مثل  وحتتوي   ،Swirling patterns اِميَّة  َدوَّ أنامٍط  صورِة  يف  املناطق 
بأمطاٍر  َمْصُحوبًة  َتُكون   Hurricanes أعاصري  َيظهر يف صورِة  اقة، وبعضها  الطَّ هائلٍة من 
Kinetic energy عن إعصاٍر واحٍد باَِم  اقَة الناشئَة  ُر الُعَلاَمُء الطَّ عزيرٍة وَرْعٍد وَبْرق.. وُيَقدرِّ
اقة امُلستخدمة  َتِزيد عن إمجايل الطَّ ِمْقَداُرُه 100 بليون كيلووات-ساعة يوميًا، وهي طاقة 
َمِلِه من جمموعٍة من األنظمِة  عىل ُمستوى الَعامَلِ يف اليوِم الواحِد!! وَيَتَألَّف النرَِّظام املائي يف جُمْ
الباطنية(،  املياه اجلوفية )املياه  ْهِريَّة، واألنظمة اجلليدية، وأنظمة  النَّ الفرعية؛ منها:األنظمة 

واألنظمة الريية )الرياحية(.. وفيام َييِل َوْصٌف ُموَجٌز هلذه األنظمِة. 

River Systems  ة ْهِريَّ )1( الأنظمة النَّ

املياه  ق  وَتَدفُّ وجريان  اليابسة،  فوق  أواملََطر  الَوْدق  لسقوط  نتيجًة  ْهِريَّة  النَّ األنظمُة  ن  َتَتَكوَّ
س )منابع األهنار( إىل مناطق ُمنخفضٍة  اٍر من مناطق ُمرتفعة شديدة التَّرَضُّ خالل قنواٍت وجَمَ
األهنار(،  )َمَصبَّات  والُبحريات  والبَِحار  امُلِحيَطات  وحواف  خُتوم  عىل  العادة  يف  ُتوجد 
 Tributaries َواِفد وَيَتَألَّف ُكلُّ نظاٍم من جمرى رئيس Main Stream وجمموعٍة كبريٍة من الرَّ
َمال  الررِّ ُة برتسيب كمياٍت كبريٍة من  ْهِريَّ النَّ املََصبرِّ تقوم األنظمُة  به.. وعند منطقِة  امُلتصلة 
ل بذلك دلتات ذات أشكال ُمتعددة؛ مثل: ِدْلَتا هنر املسيسبي  ني؛ َفَتَتَشكَّ والَغِرين Silt والطرِّ
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Mississippi Delta، وهي أكرب ِدْلَتا عىل ُمستوى الَعامَل، وِدْلَتا هنر النيل Nile Delta، وهي 

أشهر ِدْلَتا عىل ُمستوى الَعامَل )شكل 4(.

Glacial Systems ة )2( الأنظمة اجَلِليِديَّ

يف الُعُروِض واملناطِق الباردِة َيتساقط املََطر يف صورِة »َبَرد” أوقطع ثلجية صغرية، ترتاكم 
»جَملدة  الَعامَل  ُمستوى  عىل  أشهرها  من   ،Glaciers الِد  جَمَ َنًة  ُمَكورِّ البعض  بعضها  فوَق 
َقْدرها  مساحًة  ي  وُتَغطرِّ كيلومرتًا،   2.5 ُسْمُكَها  َيصل  التي  اجلنوبية”  الُقطبية  القارة 

13.000.000 كيلومرتًا مربعًا.

Ground-Water Systems )3( اأنظمة املياه اجلوفية )املياه الباطنية(

ُجزءًا  ُخور،  والصُّ َبة  ْ الرتُّ يف  املوجودة  املَسامات  َعرْبَ  األرض،  باطِن  إىل  امُلترسبة  املياه  مُتَثرُِّل 
، وهذه املياه َتْسَتِقرُّ فيام ُيعرف باسم اخلزانات اجلوفية Aquifers، وهي  ُمِهامًّ من النرَِّظام املائيرِّ
 ،Water-bearing permeable rocks للمياه  حاملٍة  ُمْنِفَذٍة  صخريٍة  طبقاٍت  عن  عبارة 
طبقاٌت  ا  جنباهِتَ وعىل  حتتها  ُتوجد  مي،  والطَّ والَغِرين  َمال  والررِّ احَلَص  من  عادًة  ل  َتَتَشكَّ

أخرى غري ُمْنِفَذة باملرة.

 Eolian Systems )َياِحيَّة يِحيَّة )الرِّ  )4( الأنظمة الرِّ

حراويُة اجلافُة وشبه اجلافة حوايل ُثُلث مساحة سطح الكرة األرضية )48  ي املناطُق الصَّ  ُتَغطرِّ
َمال والُفتات  مليون كيلومرتًا ُمربًعا تقريًبا(، وفيها َتلعب الرياُح دوًرا رئيًسا يف عمليِة نقل الررِّ
خريرِّ غري امُلتامسك من منطقٍة وترسيبها يف منطقٍة أخرى.. وبنظرِة ُشموليِة ُيمكن اعتبار  الصَّ

حاب.  ياح يف َحدرِّ ذاهتا ُجزًءا ال َيتجزأ من النرِّظام املائي؛ ألهنا َتَتَسبَّب يف تشكيِل السَّ الررِّ
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يناميكيُة للأر�ِض يف الُقراآن الكرمي الأنظمُة الدِّ

 ) احَلَرِكيرِّ )النرَِّظاِم  الترِّْكُتويِنرِّ  النرِّظاِم  إىل  رصاحًة  ُتِشرُي  الكريِم  الُقرآِن  يف  ُمتعددٌة  آياٌت  َة  َثمَّ
خريرِّ الضخمة، املعروفة عند ُعلامء األرض باسم  الذي َيُقوم عىل حركِة ُكَتِل الغالِف الصَّ
ومن  »اجِلَبال”..  باسم  الناِس  عامِة  وعند  التِْكُتونِيَّة”،  فائح  أو»الصَّ التِْكُتونِيَّة”  »األلواح 
َحاِب ُصْنَع  رُّ َمرَّ السَّ َسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي مَتُ َباَل حَتْ ضمن هذة اآليات قوله تعاىل: ﴿َوَتَرى اجْلِ
﴿َواجْلَِباَل  تعاىل:  وقوله   ،)88  : )النَّمل  َتْفَعُلوَن﴾  باَِم  َخبرٌِي  ُه  إِنَّ ٍء  َشْ ُكلَّ  َأْتَقَن  الَِّذي  اهللِ 
 ،)12  : ارق  )الطَّ ْدِع﴾   الصَّ َذاِت  ْرِض  ﴿َواأْلَ تعاىل:  وقوله   ،)32 )النَّازعات:  َأْرَساَها﴾ 
ٍء  ا َوَجَعْلَنا ِمَن امْلَاء ُكلَّ َشْ ْرَض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَنامُهَ اَمَواِت َواأْلَ ِذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ ﴿َأَومَلْ َيَر الَّ
ْرَض َفاَم َكاَن َلُه  َحيٍّ َأَفاَل ُيْؤِمُنوَن﴾ )األنبياء : 30(، وقوله تعاىل:  ﴿َفَخَسْفَنا بِِه َوبَِداِرِه اأْلَ

يَن﴾ )القصص: 81(.  وَنُه ِمن ُدوِن اهللِ َوَما َكاَن ِمَن امُلنَترِصِ ِمن ِفَئٍة َينرُصُ

وال  جامدة  ليست  اجلباَل  أنَّ  إىل  الكريُم  الُقرآُن  ُيِشرُي  ْمِل  النَّ سورِة  ِمْن   )88( اآليِة  يف 
امء؛  السَّ جِو  يف  َحاِب  السَّ بحركِة  َتُكون  ما  أشبه  وحركتها  تتحرك،  ولكنها  هامدة، 
َحاُب كام أخربنا الَعِليُم اخَلبرُِي سبحاَنُه وَتَعاىل يف كتابِِه العزيز، وكام َنَرى بُِأمرِّ رؤوِسَنا  والسَّ
اَمِء، َيُكوُن َمْبُسوًطا وِكَسًفا )أي ِقَطًعا ُمتفرقًة ُمنعزلًة عن بعضها  َظِر إىل صفحِة السَّ عند النَّ
ُيِشرُي  النَّازعاِت  سورِة  ِمْن   )32( اآليِة  ويف  الَبْعض..  بعِضِه  فوَق  وَمْرُكوًما  الَبْعض( 
ُسَو”  ة؛ ُأوالها: أنَّ اجلباَل تتحرك؛ ألنَّ »الرُّ الُقرآُن الكريُم إىل ثالث حقائق علمية ُمِهمَّ
ال َيُكون إال ليشٍء ُمتحرٍك مثل املواخر عىل املاء، وثانيها: أنَّ حركتها حركٌة أفقيٌة )وهذا 
ما َتُقول به النظرياُت العلميُة احلديثُة املَْطُروحُة لتبيان جيوديناميكية األرض(، وَثالُِثها: 
ِفِن عىل املاء.. ويف اآليِة  أهنا تتحرك فوَق وسٍط سائٍل أوُمنصهٍر أومائٍع مثل حركِة السُّ
ْدِع  للصَّ العلميُّ  والتعريُف  َعة؛  ُمَتَصدرِّ بأهنا  األرُض  ُتوَصُف  ارِق  الطَّ سورِة  من   )12(
خريرِّ لألرض َيُكون َمْصُحوًبا بحركٍة ظاهرٍة عىل  Fault: هوَكرْس أوَشق يف الغالِف الصَّ
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جانبيه.. ويف اآليِة )30( من سورة األنبياء إشارٌة واضحٌة إىل أنَّ السمواِت واألرَض 
البعض  بعضها  عن  وانفصلتا  ُفتَِقَتا  ُثمَّ  اخللِق،  بدايِة  يف  وُملتحمتني  ُملتصقتني  كانتا 
Big Bang Theory(، وحَتتمل اآليُة أيًضا  )وشبيه هذا َترشحه نظرية االنفجار العظيم 
د Rift zones.. ويف  أْن َيُكوَن املقصوُد احتواَء األرِض عىل بعِض نطاقاِت الَفْتِق أوالتََّخدُّ
َض هلا قارون، بدعوٍة من  اآلية )81( من سورة الَقَصص تبياٌن حلادثِة اخَلْسِف التي َتَعرَّ

الُم، كام تقول الرواياُت.س سيِدَنا ُموسى، عليه السَّ

َأْوَرَد الكثرَي  (، فقد  الترِّْكُتويِنرِّ )النرَِّظاِم احَلَرِكيرِّ النرِّظاِم  وكام أشار الُقرآُن الكريُم إىل   
)املياِه  اجلوفيِة  املياِه  وأنظمِة  اجلليديِة،  واألنظمِة  ِة،  ْهِريَّ النَّ األنظمِة  إىل  اإلشاراِت  من 
َمِلَها ما ُيعرف بالنرَِّظاِم  ُل يف جُمْ َياِحيَّة(، وهذه األنظمة ُتَشكرِّ ِييِة )الررِّ الباطنيِة(، واألنظمِة الررِّ
(.. وألنَّ األهنار حاملة خري ونامء، وُتَعدُّ من رشايني احلياِة فوق سطح  املائيرِّ )اهليدرولوجيرِّ
األمِل،  عىل  َيْبَعُث  إليها  النََّظر  وألنَّ  للشاربني،  سائٌغ  فراٌت  عذٌب  ماءها  وألنَّ  األرض، 
ُدوِر، فقد  الِغلَّ من الصُّ النَّْفَس، وُيصفيها من أكدارها، وُيذهب أحزاهنا، وَينزع  ْدِهُد  وُيَ
أوبجنات  النعيم  بجنات  َمْقُروًنة  َها  ُجلُّ مرة،  وأربعني  نحوسبع  »األهنار”  كلمة  وردت 
ِري  ْم بِإِياَمهِنِْم جَتْ ُ ِديِْم َرهبُّ اِت َيْ احِلَ ِذيَن آَمُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّ عدن، كام يف قوله تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ
ِْم َجنَّاُت  ِعيِم﴾ )يونس: 9(، وقوله تعاىل: ﴿َجَزاُؤُهْم ِعنَد َرهبرِّ اُر يِف َجنَّاِت النَّ تِِهُم اأَلهْنَ ِمن حَتْ
اُر َخالِِديَن ِفيَها َأَبًدا﴾ )البينة: 8(، أوَمْقُروًنة باجلنات التي أعدها  هْنَ تَِها اأْلَ ِري ِمن حَتْ َعْدٍن جَتْ
اِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلوْا  آَمُنوْا  ِذيَن  ﴿َوالَّ تعاىل:  قوله  يف  كام  إطالقها،  عىل  للُمتقني  تعاىل  اهلل 
وقوله   ،)122: )النساء  َأَبًدا﴾  ِفيَها  َخالِِديَن  اُر  اأَلهْنَ تَِها  حَتْ ِمن  ِري  جَتْ َجنَّاٍت  َسُنْدِخُلُهْم 
اُر﴾ )األعراف: 43(..ويف  تِِهُم اأَلهْنَ ِري ِمن حَتْ ْن ِغلٍّ جَتْ تعاىل: ﴿َوَنَزْعَنا َما يِف ُصُدوِرِهم مرِّ
الُقرآن الكريم أنَّ األهناَر يف حالِة حركٍة  ُح  ُيَوضرِّ الثانيِة والثالثني من سورة إبراهيم  اآليِة 
اَر﴾.. ويف  َر َلُكُم اأَلهْنَ وديناميكيٍة، وأنَّ حركَتها وجرياهَنا بأمر اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿َوَسخَّ
اآليِة الواحدِة والستني من سورة النَّْمل تأكيٌد عىل أنَّ الذي خلق األهنار وجعلها هواخلالق 
اًرا َوَجَعَل هَلَا َرَوايِسَ َوَجَعَل  ْرَض َقَراًرا َوَجَعَل ِخاَلهَلَا َأهْنَ ن َجَعَل اأْلَ سبحانه وتعاىل: ﴿َأمَّ
التي  امُلْبِهَرِة  األشياِء  ومن  َيْعَلُموَن﴾..  اَل  َأْكَثُرُهْم  َبْل  اهللِ  َع  مَّ َأإَِلٌه  َحاِجًزا  اْلَبْحَرْيِن  َبنْيَ 
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ل من خالهلا؛ فمن  َحَها الُقرآُن الكريُم بخصوِص األهنار الطرائَق امُلختلفَة التي َتَتَشكَّ َوضَّ
نتيجًة لتساقط األمطار من  ل  َتَتَشكَّ نتبني أنَّ األهنار  ْعد  الرَّ السابعِة عرشة من سورة  اآليِة 
اَمء َماًء َفَساَلْت َأْوِدَيٌة  السامء، ُثمَّ جرياهنا يف صورِة ُسُيول يف ُبُطوِن األودية ﴿َأنَزَل ِمَن السَّ
املياَه اجلاريَة يف األهنار  أنَّ  نتبني  البقرة  الرابعِة والسبعني من سورة  اآليِة  بَِقَدِرَها﴾، ومن 
واحلجارة  الصامء  احلجارة  من  وتتفجر  تتدفق  إذ  املصدر،  أوجوفية  باطنية  أحياًنا  تكون 
ن َبْعِد َذلَِك َفِهَي َكاحْلَِجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوإِنَّ ِمَن احْلَِجاَرِة مَلَا  املتشققة ﴿ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكم مرِّ
اُر﴾، وهوما ُيمكن الوقوف عليه أيًضا من اآليِة الثالثِة والثالثني من سورة  ُر ِمْنُه اأَلهْنَ َيَتَفجَّ
ًرا﴾.. واآليُة األخريُة  اَم هَنَ ْرَنا ِخاَلهَلُ َتنْيِ آَتْت ُأُكَلَها َومَلْ َتْظِلْم ِمْنُه َشْيًئا َوَفجَّ نَّ الكهف ﴿ِكْلَتا اجْلَ
واحدٌة من أربع آيات َوَرَد فيها ِذْكر كلمة »هنر” بصيغة اإلفراد.. وإذا كان ُعَلاَمُء األرِض يف 
عرصنا احلديث قد أثبتوا باألدلة والرباهني أنَّ دلتا هنر النيل كانت تتألف يف سالِف األياِم 
أشار  فقد  املوجودين حالًيا،  دمياط ورشيد  فرعي  إىل  باإلضافة  األفرع،  من  من جمموعٍة 
الُقرآُن الكريُم إىل هذه احلقيقِة العلميِة يف اآليِة الواحدِة واخلمسني من سورة الزخرف يف 
معرض حديث فرعون مع قومه: ﴿َوَناَدى ِفْرَعْوُن يِف َقْوِمِه َقاَل َيا َقْوِم َأَلْيَس يِل ُمْلُك ِمرْصَ 

وَن﴾.  تِي َأَفاَل ُتْبرِصُ ِري ِمن حَتْ اُر جَتْ هْنَ َوَهِذِه اأْلَ

َأْوَجَز  أنه  ُنالحظ  األهنار،  إىل  عديدًة  مراٍت  الكريُم  الُقرآُن  فيه  أشار  الذي  الوقت  ويف 
احلديَث عن األنظمِة اجلليديِة، حيث أشار إليها مرًة واحدًة يف اآلية الثالثة واألربعني من 
ُرَكاًما  َعُلُه  جَيْ ُثمَّ  َبْيَنُه  ُيَؤلرُِّف  ُثمَّ  َسَحاًبا  ُيْزِجي  اهلَل  َأنَّ  َتَر  ﴿َأمَلْ  تعاىل:  قوله  يف  ور  النُّ سورة 
اَمء ِمن ِجَباٍل ِفيَها ِمن َبَرٍد َفُيِصيُب بِِه َمن َيَشاء  ُل ِمَن السَّ ُرُج ِمْن ِخاَللِِه َوُيَنزرِّ ى اْلَوْدَق خَيْ َفرَتَ
ْبَصاِر﴾.. واالجياز ربام َيُكون َمْعُزًوا إال  ن َيَشاء َيَكاُد َسَنا َبْرِقِه َيْذَهُب بِاأْلَ ُفُه َعن مَّ َوَيرْصِ
سطح  فوق  الَعْذَبِة  للمياِه  وخزاناٍت  ُمستودعاٍت  أكرب  مُتَثرُِّل  أهنا  من  بالرغم  املجالد  أنَّ 
ز يف املناطق الُقطبية  كَّ األرض Largest reservoir of freshwater on Earth، إال أهنا َترَتَ
اِن وُتوجد كذلك فوق قمم اجلبال السامقة غري املأهولة أيًضا يف مجيِع  كَّ غري املأهولة بالسُّ
القاراِت باستثناء قارة أسرتاليا.. ويف اآليِة إشارٌة إىل التيارات اهلوائية وإىل دورها يف دفع 
َكاِميَّة، وإشارٌة  حاب وإىل تشكيل الُغُيوم الرُّ حاب باجتاه األعىل، وإشارٌة إىل جتميع السَّ السَّ
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َكاِميَّة بأنه َيُكون مثل شكل اجلبال، وإشارٌة إىل أماكن تشكيل  كِل اهلنديسرِّ للُغُيوم الرُّ إىل الشَّ
َدٍة من الُغُيوِم وليس يف مجيع أجزائها ، وإشارٌة إىل  دَّ د )الثلج( يف نطاقاٍت حُمَ وجتميع الرَبَ

د إىل األرض وذوبان ُجزء آخر.  وصول ُجزء من الرَبَ

أنَّ أصل  إىل  الكريُم  الُقرآُن  أشار  الباطنيِة(،  )املياِه  اجلوفيِة  املياِه  احلديِث عن  معرِض  ويف 
هذه املياه هي األمطار امُلتساقطة من صفحة السامء التي َتْسُلك ينابيع يف األرض ﴿َأمَلْ َتَر َأنَّ 
َتْسُكن  املياه  َح أنَّ  ْرِض﴾ )الزمر: 21(، َوَوضَّ اأْلَ َيَنابِيَع يِف  َفَسَلَكُه  َماء  اَمء  ِمَن السَّ َأنَزَل  اهلَل 
ْرِض َوإِنَّا َعىَل َذَهاٍب  اُه يِف اأْلَ اَمء َماء بَِقَدٍر َفَأْسَكنَّ وتتجمع يف مكامن ُمناسبة ﴿َوَأنَزْلَنا ِمَن السَّ
بِِه َلَقاِدُروَن﴾ )املؤمنون: 18(، وأنَّ هذه املكامن يف ُمتناول األيدي وَيسهل الوُلوج إليها؛ 
اُن املدن  ألهنا لوغارت يف باطِن األرض مَلَا استطاع اإلنساُن االستفادة منها، ومَلَا استطاع ُسكَّ
شاهقة االرتفاع عن سطح البحر احلصوَل عىل قطرِة ماٍء مهام حفروا من اآلبار ﴿ُقْل َأَرَأْيُتْم 
ِعنٍي﴾ )امللك: 30(، أومن الُعُيون التي ربام تتدفق  إِْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا َفَمن َيْأتِيُكم باَِمء مَّ
َيْأُكُلوَن. َوَجَعْلَنا  ا َفِمْنُه  ْرُض امْلَْيَتُة َأْحَيْيَناَها َوَأْخَرْجَنا ِمْنَها َحبًّ ُم اأْلَ ُ بصورٍة تلقائيٍة ﴿َوآَيٌة هلَّ

ْرَنا ِفيَها ِمْن اْلُعُيوِن﴾ )يس : 34-33(.   ِفيَها َجنَّاٍت ِمن نَِّخيٍل َوَأْعَناٍب َوَفجَّ

يح” بصيغِة اإلفراد يف ثامنية مواضع، َوَوَرَدْت كلمُة  ويف الُقرآِن الكريِم َوَرَدْت كلمُة »الررِّ
يُح يف بعض املواضع  َياح” بصيغة اجلمع يف عرش مواضع.. يف احلالة األوىل َتُكون الررِّ »الررِّ
يَح اْلَعِقيَم﴾ )الذاريات:  عقياًم وقاصًفا، كام يف قوله تعاىل: ﴿َويِف َعاٍد إِْذ َأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الررِّ
يِح  َن الررِّ ِسَل َعَلْيُكْم َقاِصفا مرِّ 41(، وقوله تعاىل: ﴿ َأْم َأِمنُتْم َأن ُيِعيَدُكْم ِفيِه َتاَرًة ُأْخَرى َفرُيْ
َتبِيًعا﴾ )اإلرساء: 69(.. ويف احلالة الثانية  بِِه  َعَلْيَنا  َلُكْم  َفُيْغِرَقُكم باَِم َكَفْرُتْم ُثمَّ اَل جَتُِدوْا 
َحاب، كام يف قوله تعاىل: ﴿َوُهَو الَِّذي  ا ولواقح؛ الرتباطها بتشكيل السَّ َياُح ُبرْشً َتُكون الررِّ
َفَأنَزْلَنا  يرٍِّت  مَّ لَِبَلٍد  ُسْقَناُه  ثَِقااًل  َسَحاًبا  ْت  َأَقلَّ إَِذا  َحتَّى  تِِه  َرمْحَ َيَدْي  َبنْيَ  ا  ُبرْشً َياَح  الررِّ ُيْرِسُل 
)اجلاثية:  ُروَن﴾  َتَذكَّ ُكْم  َلَعلَّ امْلْوَتى  ُنْخِرُج  َكَذلَِك  َمَراِت  الثَّ ُكلرِّ  ِمن  بِِه  َفَأْخَرْجَنا  امْلَاء  بِِه 
اَمء َماء  تِِه َوَأنَزْلَنا ِمَن السَّ ا َبنْيَ َيَدْي َرمْحَ َياَح ُبرْشً 5(، وقوله تعاىل: ﴿َوُهَو الَِّذي َأْرَسَل الررِّ
َماء  اَمء  السَّ ِمَن  َفَأنَزْلَنا  َلَواِقَح  َياَح  الررِّ ﴿َوَأْرَسْلَنا  تعاىل:  وقوله   ،)48 )الفرقان:  َطُهوًرا﴾ 
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َأْرَسَل  الَِّذي   ُ ﴿َواهلل  تعاىل:  وقوله   ،)22 )احلجر:  بَِخاِزننَِي﴾  َلُه  َأنُتْم  َوَما  َفَأْسَقْيَناُكُموُه 
ُشوُر﴾  النُّ َكَذلَِك  ا  َمْوهِتَ َبْعَد  ْرَض  اأْلَ بِِه  َفَأْحَيْيَنا  يرٍِّت  مَّ َبَلٍد  إىَِل  َفُسْقَناُه  َسَحاًبا  َفُتثرُِي  َياَح  الررِّ
؛  َياَح ُجزٌء ال َيتجزأ من النرِّظاِم املائيرِّ )فاطر: 9(.. ونتبني من هذه اآلياِت وغرِيَها أنَّ الررِّ
َحاب.. واآليُة اخلامسُة واألربعون من سورِة الَكْهِف ُتِشرُي  لدورها الفاعل يف تشكيل السَّ
ْب هَلُم  َياح يف عمليات الَتْذِرَية والتعرية التي تتم فوق سطح األرض ﴿َوارْضِ إىل دوِر الررِّ
َتْذُروُه  َهِشياًم  َفَأْصَبَح  ْرِض  اأْلَ َنَباُت  بِِه  َفاْخَتَلَط  اَمء  السَّ ِمَن  َأنَزْلَناُه  َكاَمء  ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ َثَل  مَّ

ْقَتِدًرا﴾.  ٍء مُّ َياُح َوَكاَن اهللُ  َعىَل ُكلرِّ َشْ الررِّ

.. ويف اخلتاِم َيْبَقى �ُصوؤَاٌل ُمِهمٌّ

، صلواُت اهللِ وسالُمُه عليه، هبذه احلقائق العلميِة التي مَلْ َتُكْن  يَّ َمْن الذي َأْخرَب َرُسوَلَنا اأُلمرِّ
ُيَعدُّ  فيها،  والُوُلوُج  عنها،  احلديُث  كان  والتي   ، الوحيرِّ ُنُزوِل  َزَمَن  اإلطالِق  عىل  َمْعُروفًة 
وِب اخلياِل )بل اخَلَبِل( العلميرِّ حتى ُعُقوٍد قريبٍة ؟!! إنَّ الذي أخرَبُه، وَأْوَحى  ًبا ِمْن رُضُ رَضْ
َهَدى،  ُثمَّ  َخْلَقُه  ُكلَّ شٍء  َأْعَطى  والذي  َفَهَدى،  َر  َقدَّ والذي  ى،  َفَسوَّ َخَلَق  إليه، هوالذي 

سبحانه وتعاىل.
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�صكل )1( يو�صح الأغلفة الرئي�صة للأر�س 

http://www.ukspaceagency.bis.gov.uk/8235.aspx
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اإلى  اخلارج  من  وهي  ال�صخري،  الغلف  منها  يتاألف  التي  والنطاقات  للأر�س  الداخلي  البناء  يو�صح   )2( �صكل 

الداخل: الق�صرة والو�صاح واللب.

http://www.cotf.edu/ete/modules/msese/earthsysflr/spheres.html 
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�صكل )3( دورة ول�صون )دورة القارات العملقة تن�س على حركة الكتل القارية وانفتاح وانغلق املحيطات عدة 

مرات خلل تاريخ الأر�س. 

http://csmres.jmu.edu/geollab/Fichter/Wilson/wilsonsimp.html 
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�صكل )4(: �صورة ف�صائية تو�صح دلتا نهر النيل. 

http://neonized.net/blog/general/nile-delta
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